
ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DO CONCELLO DE RIBADAVIA DE 25 
DE XUÑO DE 2020. 
 
 
 
No Salón de sesións da Casa do Concello de Ribadavia, sendo as 20 horas e 12 minutos   do día  
25 de xuño  de 2020 reúnese en sesión ordinaria, e en primeira convocatoria, o Concello 
Pleno, baixo a presidencia do Sr. Alcalde, Don César Manuel Fernández Gil (PP), coa  
asistencia dos Sres./as. Concelleiros/as que se indican: 
 
Concelleiros/as : 
 
D. MIGUEL GARCIA DOMINGUEZ (PP) 
Dª MARIA LUZ EXPOSITO PEREZ (PP) 
Dª YOLANDA GÓMEZ  GÓMEZ (PP) 
Dª CLARA LOEDA SOTO (PP) 
D. JOSÉ IGNACIO GÓMEZ PÉREZ (PSOE) 
Dª. CRISTINA OTERO ALONSO (PSOE) 
D. MANUEL VÁZQUEZ LÓPEZ (PSOE) 
Dª. NOELIA RODRIGUEZ TRAVIESO (PSOE) . 
D. BRAIS FIDALGO MARTINEZ( RBC) 
Dª PAULA RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ ( RBC) 
D ENRIQUE RODRÍGUEZ ALEJOS ( RBC) 
Dª MARÍA TERESA RODRÍGUEZ ESTEVEZ (BNG) 
 
 
ASISTEN O  SECRETARIO, FRANCISCO GASPAR FERNÁNDEZ CASTRO E O INTERVENTOR, DON VICENTE SOTO 
RODRÍGUEZ. 
 
 
O R D E   D O   D I A: 
1. APROBACION, SE PROCEDE, DO BORRADOR DAS ACTAS DAS ÚLTIMAS SESIÓNS 

CELEBRADAS, QUE FORON     A DO 28 DE MAIO    DE 2020 (ORDINARIA)  E 
15 DE XUÑO  DE 2020 ( EXTRAORDINARIA). 

 
Non formulándose observacións, fican aprobadas por unanimidade. 
 
2.-DACION DE CONTA DE: A)DAS RESOLUCIONS DA ALCALDIA, SEGUNDO O 
EXPEDIENTE QUE SE ACHA NA SESION. 
 
De acordo co establecido no artigo 42 do RD 2568/1986, do 28 de novembro polo que 
se aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das 
Corporacións Locais, e o artigo 22.2 a) da Lei 7/85, do 2 de abril, reguladora das Bases 
do Réxime Local, o Concello Pleno queda enterado das resolucións da Alcaldía ditadas 
dende a sesión anterior , e que de seguido se relacionan: 
 
Do 25 de maio, unha, sobre aboamentos. 
 
Do 26 de maio;  unha, sobre aboamentos. 
 
Do 28 de maio;  nove; unha, sobre alta no Padrón Habitantes; seis, sobre liquidación 
plusvalía; unha, sobre limpeza de parcela; unha, sobre aboamentos. 
 
Do 29 de maio; unha, sobre alta no Padrón Habitantes. 
 



Do 01 de xuño; catro; unha, sobre alta no Padrón Habitantes; unha, sobre enterramento; 
unha, sobre eficacia comunicacion previa obra; unha, sobre aboamentos.  
 
Do 02 de xuño; catro; unha, sobre altas no Padrón Habitantes; dúas, sobre liquidación 
taxa serv. ext. incendios e outros; unha, sobre aboamentos. 
 
Do 03 de xuño,  dúas; unha,  sobre concesion redución xornada; unha, sobre 
requirimento. 
 
Do 04 de xuño; dezasete; dúas, sobre altas no Padrón Habitantes;  nove, sobre 
liquidación plusvalía;  unha, sobre nomeamento tribunal baremación meritos brigada 
medioambiental; unha, sobre concesión traballo a distancia de traballadora; unha, sobre 
retirada obra ilegal; unha, sobre concesión vacacións; unha, sobre eficacia 
comunicación previa obra; unha, sobre aboamentos. 
 
Do 05 de xuño, dúas; unha,  sobre tribunal para baremación méritos brigadas 
prevencion e extinción incendios;  unha, sobre aboamentos. 
 
Do 08 de xuño; dúas; unha, sobre altas no Padrón Habitantes;  unha, sobre aboamentos. 
 
Do 09 de xuño; catro; unha, sobre alta no Padrón Habitantes; unha, sobre eficacia 
comunicación previa obra; unha, sobre ocupación dominio público; unha, sobre 
aboamentos. 
 
Do 10 de xuño; cinco; unha, sobre adhesión a convenio; dúas, sobre eficacia 
comunicación previa obras; unha, sobre ocupación via pública; unha, sobre aboamentos. 
 
Do 11 de xuño, unha, sobre alta no Padrón Habitantes. 
 
Do 12 de xuño; once; seis, sobre liquidación plusvalia; unha, sobre permiso por 
enfermidade de familiar; unha, sobre eficacia comunicación previa obras;  dúas; sobre 
arquivo exptes; unha, sobre aboamentos. 
 
Do 15 de xuño; sete;  dúas, sobre liquidación plusvalía; unha, sobre concesión 
vacacións; unha, sobre enterramento; unha, sobre eficacia comunicación previa obras; 
unha, sobre ocupación vía pública; unha, sobre aboamentos. 
 
Do 16 de xuño; catro; unha, sobre alta no Padrón Habitantes;unha, inadmisión recurso 
alzada; unha, sobre concesión vacacións; unha, sobre aboamentos. 
 
Do 17 de xuño; catro; dúas, sobre nomeamento tribunal baremación méritos selección 
persoal laboral; unha, sobre eficacia comunicación previa obra unha, sobre aboamentos. 
 
Do 18 de xuño; dúas, sobre altas no Padrón Habitantes. 
 
Do 19 de xuño;  tres; unha, sobre alta no Padrón Habitantes; unha , sobre contrato peón 
conductor obras; unha, sobre expedición tarxeta estacionamento. 
  
 
 
 



 
 
3.- MODIFICACIÓN, SE PROCEDE, DA ORDENZA FISCAL  REGULADORA DA TAXA POLA 
OCUPACIÓN DE TERREOS DE USO PUBLICO CON   MESAS E CADEIRAS CON FINALIDADE 
LUCRATIVA. 
 
 
A Comisión Especial de Contas e Informativa de Facenda, Promocion 
Económica e Vitivinícola e Obras , na súa sesión de   18 de xuño   de 2020 
adoptou o seguinte ditame: 

 

PRIMEIRO. Aprobar a modificación da Ordenanza fiscal reguladora da Taxa 

pola Ocupación de terreos de uso público con mesas e cadeiras con finalidade 

lucrativa, engadindo : 

Disposición  Transitoria  

Se suspende a aplicación da presente ordenanza ata o 31 de decembro de 

2020, recobrando automáticamente a súa aplicación o 1 de xaneiro de 2021, sen 

necesidade de adoptar novo acordo. 

 

SEGUNDO. Dar ao expediente a tramitación e publicidade preceptiva, 

mediante exposición do mesmo no taboleiro de anuncios deste Concello e no 

Boletín Oficial da Provincia, por prazo de trinta días hábiles, dentro dos cales os 

interesados poderán examinalo e expor as reclamacións que estimen oportunas. 

 

Así mesmo, estará a disposición dos interesados na páxina web deste 

Concello. 

 

TERCEIRO. Considerar, no caso de que non se presentasen reclamacións ao 

expediente, no prazo anteriormente indicado, que o Acordo é definitivo, en base ao 

artigo 17.3 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, aprobado 

polo Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

 

Sometida a votación a proposta   obtense o seguinte resultado,  votos a prol PP,  
reservanse para o pleno  PSOE, RENC, BNG, fica aprobada elevándose a pleno 
en calidade de ditame 

 

Dª María Teresa Rodríguez Estévez (BNG).- Boa tarde a todas e todos. Dende o 
BNG se pediu ampliar o espazo das terrazas sen cobrar dende que pudieran abrir. 
Penso que non pode ser retroactivo, xa se cobraron os meses de xaneiro e 
febreiro. Solicito que no comenzo do seguinte ano se lles faga un desconto cativo. 



D Brais Fidalgo Martínez (RENC).- Boa tarde a todas e todos. Gustaríamen 
recordar aos veciños que houbo unha concentración en defensa do colexio da 
Alameda, se sumaron os grupos da oposición. Parabéns aos convocantes.  

Presentamos un escrito sobre o cumprimento dos protocolos do covid-19 nos 
plenos, que houbera máis micros, as autoridades públicas debemos dar exemplo. 
Non se deben compartir micros nin espazos. Hai que tomar nota de cara ao futuro. 

Esta moción é un síntoma do modo de comportarse do goberno, reacciona a 
instancias da oposición, hai unha moción de RENC anterior a proposta do goberno. 
O BNG, o PSOE  e nos pedimos unha exención da taxa se dixo que sí e se cobrou 
aos hostaleiros. O que pedimos na nosa moción é que non se cobre nada de este 
ano, se pode levar a cabo. 

 

D José Ignacio Gómez Pérez (PSOE).- Boa tarde. Manifestar o apoio do PSOE a 
que non se peche un colexio senlleiro nesta vila, o manifestamos hoxe na rúa e 
eiquí. O peche non pode ser unilateral, un equipo directivo non fai nada se que a 
Xunta o autorice. O peche dun colexio é unha mala nova para calquera poboación. 
Lamentablemente o goberno municipal fixo unha declaración de intencións, o 
goberno deixa claro que non participa en que non se peche o colexio. Se houbese 
un alcalde socialista daría batalla. 

Esta moción é unha mostra máis de que se va a remolque da oposición.O PSOE 
traballou neste tema sen a demagoxia do PP nesta provincia.Botamos en falta a 
proposta que fixo o PSOE de que o parking se poña a disposición de comerciantes 
e visitantes. Cando se faga o alcalde dirá que él fai todo. 

Despois se toman decisións unilaterais sobre as terrazas chamativas, hai que 
valorar si se autorizan actividades que perxudican a outros hostaleiros. 

Nos imos a aprobar a modificación orzamentaria. Está pasando que acordamos 
non cobrar a auga e están chegando recibos. Se cobra o trimestre que non 
corresponde , hai queixas dos hosteleiros. 

Dª Mariluz Expósito Pérez (PP).- Se trata de modificar a ordenanza para cumprir o 
dito nas xuntas de portavoces. Dentro da legalidade se fará todo o posible por 
axudar. 

D Brais Fidalgo Martínez (RENC).- Reitero o dito na anterior quenda, pregunto si se 
va a cobrar xaneiro, febreiro e primeira quincena de marzo ou se vai a devolver. 

Alcalde.- Están exentos a partir da declaración do estado de alarma por unha 
cuestión de legalidade, hai un informe de intervención que dí que a exención non 
pode ser retroactiva. 

 Sometida a votación a proposta obtense o seguinte resultado,votos a prol 
PP (5), PSOE (4), BNG , abstención RENC (3), fica aprobada. 

 
 



4 MOCIÓN BNG PARA A EXENCIÓN DO IBI RÚSTICO ÁS PARCELAS CULTIVADAS E ÁS ÁRBORES 
FRONDOSAS. 
 

A Comisión Especial de Contas e Informativa de Facenda, Promocion 
Económica e Vitivinícola e Obras , na súa sesión de   18 de xuño   de 2020 
adoptou o seguinte ditame: 

 

1 A exención do pagamento de Imposto de Bens Inmobles de natureza rústica, no 
próximo orzamento municipal ou orzamento fiscal, para as parcelas que se atopen 
maiormente cultivadas permanentemente ou poboadas de especies frondosas de 
crecemento lento. 

2 Dita exención deberá ser solicitada ante a facenda municipal polos propietarios 
dos terreos. 

Sometida a votación a proposta   obtense o seguinte resultado , votos a prol BNG , 
reservansa para o pleno PP, PSOE, BNG, fica ditaminada de xeito favorable  
elevándose a pleno en calidade de ditame 

Dª María Teresa Rodríguez Estévez (BNG).- O outro día houbo un pequeno debate. Fixen unha 
consulta, non é unha cantidade que supoña un menoscabo para as arcas municipais. 3141 euros na 
memoria da alcaldía de este ano. Sería unha axuda para os terreos cultivados ou con vides, que son 
unha barreira contra os incendios e poñen en valor económico os terreos. Non é para axudar aos 
grandes terratenientes Xeran espazos de gran valor ambiental. Non é un menoscabo para a facenda 
local. 

D Brais Fidalgo Martínez (RENC).- Imos votar a favor,      nos xenerou moitas dúbidas. Podería ser 
fixar unha cantidade para eximir e non eximir a todos, dito en positivo e non como crítica. Nos gusta o 
espíritu da moción. 

D José Ignacio Gómez Pérez (PSOE).- Manifestamos as nosas dúbidas , é verdade que se 
incrementou a contía. O espíritu está ben, prácticamente non hai IBI rústico. Dúbida que o concello 
non pode reformar o IBI. 

 

Sr Interventor.- As árbores frondosas é unha exención legal e a recolle o catastro. Cabe unha 
modificación do 95% por interés social e para determinados inmobles. O concello pode eximir 
determinadas cantidades moi baixas, ou incrementar a cantidade dos recibos exentos. O recibo 
medio de rústico son 15 euros,  cabe incrementar o importe dos recibos exentos. Haberá que 
estudiar o tema e velo. Só hai quince propiedades de máis de 15 euros. 

 

D José Ignacio Gómez Pérez (PSOE).- Nos imos a votar a favor, e que se estudien as posibilidades. 
O que ten o terreo limpio e en bo estado cumpre unha obrigación legal.Habería que incidir máis nos 
que non cumplen. 15 euros non é unha cantidade significativa para o que desenvolve unha 
actividade. 

Dª Mariluz Expósito Pérez (PP).- A nosa posición é semellante, imos votar a favor.Castigar aos que 
non cuidan o terreo. Se verán posibilidades. 

Sr Interventor.- Sería para 2021. 



 Sometida a votación a proposta é aprobada por unanimidade. 

 

 

5.-.MOCIÓN PSOE TRANSFERENCIA AOS CONCELLOS POR PARTE DA XUNTA DE GALICIA 
DUN FONDO EXTRAORDINARIO PARA A CONTENCIÓN DO COVID-19 E A 
RECONSTRUCCIÓN SOCIAL DE GALICIA 

A Comisión Especial de Contas e Informativa de Facenda, Promocion 
Económica e Vitivinícola e Obras , na súa sesión de   18 de xuño   de 2020 
adoptou o seguinte ditame: 
 
 
Desde que o 14 de marzo se declarara o estado de alarma no conxunto do España, como 
medida de loita conta a expansión da pandemia orixinada polo coronavirus COVID-19, tódolos 
niveis administrativos do Estado (Goberno, comunidades autónomas, deputacións e concellos) 
asumiron tarefas extraordinarias que se centraron inicialmente no plano sanitario e ampliadas 
logo ao plano laboral, social, científico, educativo, etc.. Baixo o estado de alarma e 
emerxencia sanitaria, as medidas de confinamento e limitación da actividade e mobilidade 
conseguiron, con moito esforzo e grazas á implicación da cidadanía, frear os contaxios, 
dobregar a curva e iniciar o camiño de desescalada cara á nova normalidade, no que 
actualmente nos achamos. No caso dos concellos, o seu traballo foi especialmente 
destacable, pois tiveron que afrontar a xestión a pé de rúa dunha situación que, de seguro, é 
a máis complexa á que se enfrontaron no actual período democrático. Nas súas costas recaeu 
en boa medida a aplicación dos protocolos de seguridade nos espazos públicos, a atención ás 
persoas máis vulnerables a través dos Servizos Sociais Municipais, o refuxio das sen teito, a 
atención a autónomos e diversas medidas de axuda e pulo do comercio e a economía local. 
Iniciativas locais que se teñen incrementando nesta fase de desescalada, na que todas as 
corporacións municipais están asumindo importantes gastos extraordinarios derivados da 
adaptación ás normas estatais e autonómicas que rexerán a nova normalidade: afondamento 
na administración electrónica, reformas de calado nos edificios municipais para adaptar 
oficinas e espazos de atención ao público, estritos protocolos de desinfección dos espazos 
públicos (parques, prazas, áreas de xogo infantil...), incremento notable no número de 
usuarios/as dos servizos sociais, aplicacións e campañas de apoio aoá hostalería, adaptacións 
de infraestruturas deportivas e centros de ensino, novas fórmulas de conciliación para as 
familias, reprogramación de toda a actividade cultural e festiva, especialmente do verán, 
etc. Necesidades de investimento ás que se engaden situacións particulares, por exemplo, dos 
concellos que contan con praias, piscinas e zonas de baño fluvial, que deben afrontar tamén 
importantes desembolsos para adaptalas á nova situación e garantir a saúde dos usuarios/as. 
Situación ante a que algunhas comunidades autónomas, incluso algunha gobernada polo 
Partido Popular, como a Junta de Andalucía, xa anunciaron investimento de ata 24 millóns de 
euros á contratación, mediante convenios cos concellos, de persoal para prestar apoio nos 
areais. Un incremento notable dos gastos que deben combinar cos escasos recursos 
económicos, medios materiais e competencias que caracterizan aos concellos galegos, os que 
cotan con menos ingresos por habitante de todo o Estado, ata un 50% menos que os concellos 
vascos ou cataláns; capacidade de gasto ordinaria que se verá aínda máis diminuída nos 
vindeiros meses pola previsible diminución nos ingresos derivada da menor actividade 
económica. Consciente de todo isto, o Goberno de España ten anunciado e aprobado nas 
últimas semanas diversas medidas de apoio directo e indirecto aos Concellos, como o 
desbloqueo de 300 millóns de euros do superávit das entidades locais para actuacións de 
protección e promoción social, que non computará na regra de gasto; superávit e remanentes 
municipais, retidos pola chamada Lei Montoro do Partido Popular, sobre os que o Goberno 
está a negociar coa FEMP (Federación Española de Municipios e Provincias) o xeito de 
desbloquealos e poñelos a disposicións dos concellos; outros 300 millóns de euros para 
garantir a asistencia a domicilio das persoas dependentes; 17 millóns, só en Galicia, do Fondo 
Social Extraordinario para servizos sociais; 1,9 millóns de euros en bolsas comedor para 
13.766 nenos e nenas galegos/as, etc. Mención aparte merecen os recursos económicos 



mobilizados polo Estado para axudar ás Comunidades Autónomas, como o adianto de 2.800 
millóns de euros dos pagos a conta, 1.000 millóns a través do Ministerio de Sanidade para 
atender os gastos sanitarios extraordinarios, e, sobre todo, o chamado Fondo Especial para a 
Reconstrución, que inxectará a fondo perdido 16 mil millóns de euros nos orzamentos da 
Comunidades, entre elas, obviamente, a Xunta de Galicia, que o único que ten comprometido 
cos concellos nos últimos meses é un adianto do Fondo de Cooperación Local, é dicir, dos 
cartos que xa son dos concellos; ademais de ideas e ocorrencias absurdas, con menos 
percorrido que 
 
a credibilidade de Alberto Núñez Feijóo, como o sistema de cita previa mediante códigos QR 
para asistir ás praias, ou delimitación de núcleos de poboación de menos de 5.000 habitantes 
no centro das cidades galegas, ás que se poderían engadir despilfarros de recursos públicos 
como o reenvasado de máscaras cubrebocas para pórlles o logotipo da Xunta ou o estudo de 
seroprevalencia duplicado, co que o PP pretendía competir co Ministerio de Sanidade e que 
tivo que ser abandonado de facto antes de rematarse pola súa escasa fiabilidade. É o 
momento de que Xunta de Galicia asuma a súa responsabilidade e axude aos concellos, que 
nesta situación, máis do que xa é habitual, están asumindo competencias da Comunidade 
Autónoma, para non deixar aos seus veciños e veciñas abandonados e, transfira ás entidades 
locais fondos extraordinarios, incluíndo parte dos recursos que perciba en virtude do sinalado 
Fondo Especial para a Reconstrución que impulsa o goberno de España. Polo tanto, por todo o 
sinalado anteriormente, 

 

A corporación municipal de Ribadavia acorda instar á Xunta de Galicia a transferir    
aso 313 concellos de Galicia e ás catro deputacións provinciais  recursos a través        
dun Fondo Extraordinario de Respaldo aos concellos e Administración Locais para 
a Reconstrucción Social de Galicia pola c ovid-19, que acade os 300 millóns de 
euros e que se distribúa cuns criterios de reparto acordados no seo da FEGAMP (  
Federación Galega de Municipios e Provincias). 

 

Sometida a votación a proposta   obtense o seguinte resultado , votos a prol PSOE 
(2) , RENC, reservanse para o pleno   PP (2), BNG, fica ditaminada favorablemente    
elevándose a pleno en calidade de ditame 

 

D José Ignacio Gómez Pérez ( PSOE).- Se non fose o tema tan serio e 
complicado, pero hai un señor para o cal o máis importante son as eleccións. O PP   
fai campaña dende o inicio da pandemia, Feijoo,na Deputación e neste concello. A 
xente ten a sensibilidade moi ferida e non se analizan as intencións. O presidente 
da Xunta lle decía aos demais o que tiñan que facer e él non facía nada. O 
Goberno do Estado foi vilipendiado pola extrema dereita e pola dereita extrema e 
os seus medios. Se dice de abrir os parques e non se dice cómo, se dice de abrir 
as piscinas e non se dice cómo. 

Se tratou de axudar a autónomos, hostaleiros, aos que tiñan problemas laborais. 
Os concellos se botaron a crise ao lombo; nalgúns concellos goberno e oposición 
foron da man;neste concello non. 

Esta moción afonda no tema de se o concello vai a ter diñeiro para adoptar as 
medidas necesarias. O irmán pobre  non pode axudar ao irmán rico, ao que se 
senta en San Caetano. A xunta non aporta nada a favor dos concellos e dos 



veciños,nada. Agora dicen que hai créditos. Temos un concelleiro desaparecido , e 
se presenta unha moción botandolle as culpas dos problemas do viño ao goberno 
central. Hai un acordo da Fegamp solicitando que se dote con trescentos millóns 
de euros aos concellos. O que presume das mellores contas que diga en que se 
axudou. Ningunha administración pode adoptar medidas nas catro primeiras 
semanas, a Xunta non adoptou ningunha medida en tres meses. Hai acordo  entre 
a patronal e o Goberno para prolongar os Ertes ata setembro. Os cidadans ven que 
o goberno central lles axuda, e seguen esperando pola Xunta. Para a miseria de 
250 euros para os sanitarios para ir de vacacións, foi un insulto. Os que noutras 
institucións tanto din que se faga algo. 

 

Dª María Teresa Rodríguez Estévez (BNG).- Concordo en moitas cousas co 
voceiro do PSOE. Os concellos asumiron moitos gastos e competencias que non 
lles correspondían. O BNG xa presentou varías mocións reclamando máis 
financiación para os concellos , especialmente os máis pequenos. Fan falta máis 
achegas do Estado, da Xunta e da Deputación para moitas cousas que se van a 
ter que facer. 

D Brais Fidalgo Martínez (RENC).-Concordo co BNG e co PSOE. No Estado 
español, e en particular en Galicia, moitas competencias recaen nos concellos de 
forma sangrante. Galicia e Aragón son as dúas únicas comunidades autónomas 
sen axudas directas aos autónomos. Hai dirixentes do PP que falan en  nome dos 
autónomos cando eles  nunca o foron. E non lle piden a Feijoo unha liña directa de 
axudas a autónomos. Os centros de día pechados, os colexios pechados a ningún 
lle importa a conciliación. A competencia é da Xunta e lle cae aos concellos. Non 
pode ser un sistema irregular e con financiación das administracións superiores. É 
propio de repúblicas bananeras. En Ribadavia hai colexios como os CRA, o da 
Alameda, o Conservatorio, os Deportes que son competencia da Xunta e recaen 
no concello. Nos gustaría que se sumara o PP a este acordo, despois das 
axudiñas que non cubren nin de lonxe as competencias. 

¿ Onde está a intervención imprescindible no asilo? ¿ Cómo se pode seguir 
porfiando nos asilos privados? Feijoo é o mesmo modelo que Ayuso. No asilo a 
competencia é directa da Xunta e o ten que comer o concello. Se a situación fose 
ésta e gobernase o meu partido estaría todos os dias en Santiago. 

Dª Mariluz Expósito Pérez (PP).- Estamos de acordo en algúns puntos; os 
concellos son a administración máis próxima ao cidadán e ten que ter os recursos. 
Noutros puntos non estamos de acordo.Nos imos a abster. 

D José Ignacio Gómez Pérez (PSOE).- É unha lástima que o PP non teña a 
valentía de votar esta moción. O PP dí que hai puntos en que concorda e outros en 
que non. Só hai un punto, pode gustar máis ou menos a Exposición de Motivos.O 
goberno parapeta sempre ao PP.   Maña hai unha moción na Deputación na que 
se insulta ao PSOE, pedir a dimisión do secretario do PSOE de Ourense porque 
insulta aos autónomos é unha pantomima. A forma de actuar duns e doutros non é 
a mesma. Vemos que se pecha o colexio é da igual. Esta moción a aprobaron en 
moitos concellos en que goberna o PP.Non o entendo. A moción reflicte un acordo 
da Fegamp. 



Dª María Teresa Rodríguez Estévez (BNG).- Imos votar que sí. Un presidente non 
se pode poñer de perfil ante os problemas dos cidadáns, un alcalde tampouco. Só 
hai unha proposta de resolución. 

D Brais Fidalgo Martínez (RENC).- É un tema transversal, toca moitos temas.Esta 
iniciativa gravita sobre todo o pleno. 

 Sometida a votación o ditame, obténse o seguinte resultado ; votos a prol 
PSOE (4), RENC (3) e BNG; abstención PP (5), fica aprobada. 

 

 

6.- MOCIÓN PSOE CREACIÓN DUN PLAN PARA REDUCIR A FENDA DIXITAL E DE 
APRENDIZAXE. 

A Comisión Especial de Contas e Informativa de Facenda, Promocion 
Económica e Vitivinícola e Obras , na súa sesión de   18 de xuño   de 2020 
adoptou o seguinte ditame: 
 
 
O Grupo Municipal do PSdeG-PSOE, ao abeiro do disposto na lexislación vixente, presenta para 
o seu debate e votación no Pleno Municipal a seguinte moción en relación coa creación dun 
Plan para reducir a fenda dixital e de aprendizaxe 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 O confinamento por COVID19 e a pechadura de escolas puxo a proba a capacidade de 
resposta do noso sistema educativo.  
 
Trátase dunha situación excepcional e mundial que afecta a máis de 1.370 millóns de alumnos 
segundo a Unesco. En España, a pechadura de escolas e o confinamento de millóns de 
alumnos e alumnas nos seus fogares esíxenos unha resposta compartida entre o Estado e as 
Comunidades Autónomas para manter en funcionamento o servizo público educativo en 
igualdade de oportunidades para todo o noso alumnado. 
 
 O sistema educativo ten o deber e a necesidade de garantir a igualdade de oportunidades de 
todo o alumnado, así como a equidade e a calidade educativa e facer así efectiva a 
posibilidade de que cada alumno ou alumna desenvolva o máximo das súas potencialidades. 
 
 A fenda dixital pode ser definida en termos da desigualdade de posibilidades que existen 
para acceder á información, ao coñecemento e a educación mediante o uso das TIC, sendo en 
consecuencia estas persoas marxinadas das posibilidades de comunicación, formación, 
impulso económico, etc., que a rede permite (Cabero, 2004). 
 
 A fenda dixital de acceso entre a infancia e adolescencia vulnerable é unha realidade, o 14% 
dos fogares con menores non teñen ordenador ou portátil, esa cifra elévase ata alcanzar o 
30% en fogares de familias pobres. O 5,3% de fogares con menores non contan con internet, 
elevándose ao 13,6% nos fogares con menos recursos (Fonte: ECV-2018). 
 A fenda dixital, convértese en fenda social, limitando a aprendizaxe do noso alumnado e 
xerando que a tecnoloxía sexa un elemento de exclusión e non de inclusión social.  
 
Doutra banda, ademais da fenda dixital de acceso, está tamén a fenda de aprendizaxe, a cal 
provoca perda cognitiva e atraso que se acumula: a evidencia experta mostra que os períodos 
prolongados de "desconexión escolar", como poden ser as vacacións de verán, xeran unha 
perdaaprendizaxes que agrava a fenda cognitiva entre alumnado favorecido e alumnado 
socialmente desfavorecido (Berliner, 2009; Alexander et a o., 2007).  



 
Pero esa fenda dixital de aprendizaxe no fogar é debida en moitos casos ás desigualdades 
culturais existentes de apoios e recursos familiares. De nada serve que consigamos que toda a 
poboación estea conectada si non a capacitamos para a utilización e interacción coas TICs 
pois estas son xa ferramentas básicas de intercambio de información e de formación no século 
actual. 
 
 A alfabetización dixital convértese así en elemento imprescindible para reducir a fenda 
dixital, social e de aprendizaxe como un "sofisticado repertorio de competencias que 
impregnan o lugar de traballo, a comunidade e a vida social, entre as que se inclúen as 
habilidades necesarias para manexar a información e a capacidade de avaliar a relevancia e a 
fiabilidade dos que se busca en internet" (MECD e a OCDE, 2003, 80).  
 
Doutra banda, a fenda dixital e de aprendizaxe acrecéntase para o alumnado con necesidades 
específicas de apoio educativo, de forma que á segregación que sofren as persoas polas súas 
condicións persoais, incorpórase a discriminación introducida pola tecnoloxía, xa que logo 
estamos na obrigación de darlles unha resposta o máis personalizada posible, respondendo ás 
súas necesidades e dotándolles de todos os medios necesarios para que poidan aprender en 
igualdade de condicións que o resto do alumnado, garantindo así a equidade e a calidade do 
sistema educativo español. 
 
 Así mesmo, a situación que estamos enfrontando esixe pensar e prever para o futuro, 
deseñar protocolos para que nun hipotético futuro o noso sistema estea preparado para 
abordar unha pandemia ou calquera outra circunstancia que esixa a pechadura física dos 
centros educativos. Polo tanto, por todo o sinalado anteriormente, o grupo municipal do 
PSdeGPSOE presenta a seguinte: 
 
 

O concello de Ribadavia insta á Xunta de Galicia a: 

 

A) Aprobar un Plan para  reducir a fenda dixital e de aprendizaxe, no marco 
das  súas competencias autonómicas , que axude a superar as 
desigualdades existentes garantindo a     equidade e calidade  do noso 
sistema educativo, asegurando a continuidade educativa a distancia do noso 
alumnado para que siga aprendendo nas mellores condicións posibles. 

Concretamente, o devandito Plan deberá incluir: 

1 O impulso dun grupo de traballo que analice a situación actual en relación 
coa fenda dixital e de aprendizaxe que existe nos centros educativos da 
Comunidade Autónoma. 

2 O deseño e posta en marcha , atendendo ao seu respectivo nivel 
competencial, de programas de radio e / ou dunha  TV educativa con canles 
en aberto que ofrezan unha formación adecuada ás distintas etapas 
educativas  para zonas sen Internet ou sen televisión por cable , dando 
cobertura así ao alumnado sen ordenador nin conexión. 

3 Propostas de acordos coas empresas de telecomunicacións , así como 
educativas e da UNED para eliminar     ou reducir ao máximo o custo de 
acceso aos recursos  educativos  online que potencien a utilización de 



plataformas , a escola virtual a distancia, como vías para que o alumnado 
poida avanzar ao seu propio    ritmo de aprendizaxe. 

4 Traballar en colaboración co Ministerio de Asuntos Económicos e 
Transformación Dixital para que o Programa de Extensión de Banda  Ancha 
de  Nova Xeración ( PEGA-NGA) que prevé axudas para as zonas onde non hai 
cobertura se implemente canto antes propiciando que o 100% da poboación 
en España teña acceso a Internet. 

5 Coordinar actuacións para reducir a fenda dixital e de aprendizaxe co 
obxectivo de : 

 

a Adoptar as medidas necesarias para que o alumnado que o necesite 
acceda a axudas específicas que lle permitan obter un dispositivo persoal 
con conexión á rede que poida utilizar no seu fogar para o seu proceso de 
aprendizaxe. 

B Poñer en marcha un plan especial de formación para os docentes en 
capacitación TIC sobre metodoloxías de ensinos activos a través de 
ferramentas de aprendizaxe a distancia. 

 

C Poñer en marcha accións de f ormación dirixidas ás familias e outros 
axentes da comundade educativa co obxectivo de formarlles en competencia 
dixital e ser máis eficaces no uso das TIC, e así servir de apoio na 
aprendizaxe dos seus fillos e fillas 

D Contribuir a activar redes de voluntariado educativo: non presencial, vía 
telemática ou telefónica.     Consistiría en prestar axuda e asesorar ás 
familias co fin de axudar para afrontar retos didácticos específicos: idiomas, 
matemáticas, ciencias, hábitos,etc 

E Capacitar dixitalmente e potenciar a acción de todos os servizos 
educativos de apoio ( orientación, educación especial, psicopedagogos, 
logopedas, outros técnicos, servizos sociais...) en contacto e a disposición 
do centro/ zona escolar e de todo o alumnado con necesidades específicas 
de apoio educativo. 

F Elaborar un protocolo de actuacións educativas ante calquera posible 
suspensión da actividade presencial e por motivos de excepcionalidade , 
alarma ou urxencia. 

 

Sometida a votación a proposta   obtense o seguinte resultado , votos a prol PSOE 
(2) , RENC, reservanse para o pleno   PP (2), BNG, fica ditaminada favorablemente   
elevándose a pleno en calidade de ditame. 



 

Dª Noelia Rodríguez Travieso( PSOE).-Tras o peche das escolas con motivo da 
pandemia , todo o sistema educativo se puso a proba. O concello só colaborou coa 
imprensión de material. 

Hai que eliminar a fenda dixital, moitos nenos non ten posibilidades de acceder ás 
novas tecnoloxías, non teñen ordenadores na casa; esta cuestión incrementa a 
desigualdade e as diferencias sociais. Faltan recursos tecnolóxicos, hai unha perda 
de habilidades. No ámbito das competencias autonómicas debería facerse un Plan 
para correxir estas desigualdades. Esperamos o apoio necesario a esta moción a 
favor dos nenos e nenas do noso concello. 

Dª María Teresa Rodríguez Estévez (BNG).- A pandemia puso de  manifesto a 
fenda dixital. A pandemia supuso un gran esforzo para nenos e docentes, conlevou 
moito traballo. Hai nenos que non teñen ordenadores, nin acceso a Internet. Máis 
nas clases máis baixas e no rural. A fibra óptica se dixo que non ía a chegar a 
todos os pobos, que  chegue a todos os pobos e barrios como as zonas céntricas. 

D Brais Fidalgo Martínez (RENC).- A moción anterior é central e transversal. A 
Xunta tamén neste tema non ten feito os deberes. A xunta non está nestas 
premisas e o goberno do concello non o vai a resolver. Para Feijoo a educación 
non ten importancia, aumenta a división social. Estamos a favor ,é unha 
reclamación xusta. 

Dª Mariluz Expósito Pérez (PP).- A xunta a través da Consellería de Educación fixo 
un gran esforzo por transformar a aula normal en virtual.Se fixo un programa 
específico, hai que mellorar, seguir traballando  e se seguirá. Se prestou apoio 
técnico a 10.000 familias e se prestou equipo técnico a 10.000 familias.Non 
compartimos a opinión tan drástica de outros partidos. 

Dª Noelia Rodríguez Travieso (PSOE).- Agradezo o apoio dos grupos que se 
posicionan a favor. No marco das competencias autonómicas se debe traballar  
neste campo . A aula dixital non é funcional, cando non hai acceso a internet. De 
eses   2.500 equipos informáticos dos que se fala ¿cántos foron para Ribadavia? 

Alcalde.- No Ceip Plurilingüe trinta equipos e no IES O Ribeiro quince equipos. O 
material e os  equipos foron entregados seguindo as direccións do centro. 

Dª Noelia Rodríguez Travieso (PSOE).- En Ribadavia hai moitas máis familias que 
necesitan eses equipos. 

 Sometida a votación a proposta obtense o seguinte resultado, votos a favor 
PSOE (4), RENC (3), BNG , abstención PP (5) fica aprobada. 

 

 

 

 



.7.- MOCIÓN RENC PARA QUE O CONCELLO DE RIBADAVIA EXIMA Á HOSTALARÍA DA TAXA 
POLA OCUPACIÓN DE TERREOS DE USO PÚBLICO CON MESAS E CADEIRAS CON 
FINALIDADE LUCRATIVA. 

A Comisión Especial de Contas e Informativa de Facenda, Promocion 
Económica e Vitivinícola e Obras , na súa sesión de   18 de xuño   de 2020 
adoptou o seguinte ditame: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 
 
Vivimos nun momento de crise, que se fai especialmente dificil en sectores como o da 

hostalaría que se viu forzado a pechar os seus negocios como consecuencia da 

Pandemia do COVID19. 

Ribeiro en Común reclama que  o concello non cobre a taxa de terrazas á 

hostalaría como medida de axuda ao sector. 

Esta reclamación e proposta de eximir o cobro en 2020 a raíz da crise do covid-

19, foi feita reiteradas veces polo noso grupo no Concello, a pesar do cal se lles 

cobrou a taxa a hosteleiros desoíndo a nosa petición  como medida de axuda a 

un sector que tivo que pechar. 

Reclamamos tamén que o concello  amplíe de oficio a superficie de terraza para estes 
establecementos sen custe algún durante o actual exercicio, tamén como medida de 
axuda a este sector. 
 
Ribeiro en Común ten constancia de queixas de hosteleiros aos que neste momento de 
crise se lles está cobrando a taxa por ocupación de espazo público de mesas e cadeiras 
con finalidade lucrativa. O goberno actúa así a pesar de que o noso grupo ten solicitado, 
reiteradamente, que unha das medidas de axuda a este sector tan perxudicado pola crise 
do covid-19, fora eximilos desta taxa. 
  
Así mesmo, Ribeiro en Común tamén propuxo no seu día que se ampliara a superficie 
destinada a terrazas como medida de compensación a este sector, a pesar do cal o goberno 
de Ribadavia aínda non actuou neste sentido.  
 
A pesar da actual crise e do peche obrigado que viviu o sector, o goberno local tomou a 
decisión de cobrarlle as terrazas á hostalaría. O noso grupo ten constancia da existencia de 
bastantes queixas de hostaleiros despois de que a xunta de goberno local do 25 de maio 
decidira proceder a cobrar as tasas por terrazas á hostalaría, cobros que a semana pasada 
comezaron a executarse.  
 



  

Por estes motivos propomos ao Pleno do Concello de  Ribadavia a adopción do 

seguinte ACORDO: 

QUE O CONCELLO DE RIBADAVIA EXIMA Á HOSTALARIA DO MUNICIPIO DA 
ORDENANZA REGULADORA DA TAXA POLA OCUPACION DE TERREOS DE USO 
PUBLICO CON MESAS E CADEIRAS CON FINALIDADE LUCRATIVA, CANDO 
MENOS PARA TODO O EXERCICIO 2020. 
 
Sometida a votación a proposta   obtense o seguinte resultado , votos a prol 
PSOE (2) , RENC, reservanse para o pleno   PP (2), BNG, fica ditaminada 
favorablemente    elevándose a pleno en calidade de ditame. 
 
D Brais Fidalgo Martínez (RENC).- Reiteramos a solicitude de exención para 
todo o ano 2020, que non se cobre xaneiro, febreiro e a  primeira quincena de 
marzo. Non é coherente cobrar a taxa e establecer unhal liña de axuda. 
Pedimos a exención para todo o exercicio. 
 
Dª María Teresa Rodríguez Estévez ( BNG).- Imos votar a favor, de acordo en 
que a exención sexa para todo o ano. ¿ Pódese devolver o xa cobrado? Ou 
facer unha exención nos primeiros meses de 2021. 
 
Sr Interventor.- A suspensión da ordenanza non pode ter carácter retroactivo, 
hai un informe no expediente que aclara esta cuestión. 
D Manuel Vázquez López ( PSOE).- Nos parece unha boa moción para paliar a 
pandemia. A vista do que dí o señor interventor, e que nos parece xusto 
habería que estudiar as alternativas legais. 
 
Dª Mariluz Expósito Pérez (PP).- Nos imos a abster, o informe do interventor é 
claro en que a modificación non pode ter carácter retroactivo. 
 
D Brais Fidalgo Martínez (RENC).- Cando se fala de non retroactividade se estira a 
linguaxe ata pervertila. Hai mecanismos legais , só hai que ter vontade. Os grupos 
da oposición o dixemos reiteradamente, a xunta de goberno quiso cobrar. É unha 
forma de mentir decir que non o permite a legalidade. Houbo a posibilidade de non 
cobrar e o goberno quiso cobrar. Que se busquen mecanismos legais pola 
intervención para non cobrar.  

Sometida a votación a proposta obtense o seguinte resultado, votos a favor PSOE 
(4), RENC (3), BNG , abstención PP (5) fica aprobada. 

 

 
 
8- - MOCIÓN RENC PARA QUE O CONCELLO DE RIBADAVIA ACONDICIONE AS SÚAS ÁREAS 
RECREATIVAS E DE LECER ANTES DO VERÁN. 
 
 



A Comisión de Servicios Municipais,  Medio Rural e Medio Ambiente , na súa 
sesión de 18 de xuño    de 2020 adoptou o seguinte ditame: 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

Nas portas da tempada estival a situación das principais áreas recreativas e de 

baño atópanse en estado de abandono, outras sen limpar, e outras en 

situación claramente mellorables. 

A Veronza, no río Avia. 

- Piscina municipal que precisa con urxencia melloras puntuais para este 

verán e a súa adaptación aos novos tempos. 

- Zonas de baño no río Avia totalmente deterioradas e abandonadas, 

zonas que noutra hora eran un exemplo agora están totalmente 

abandonadas. 

- Melloras na limpeza e mantemento do parque “Veronza Vella”, cuxa 

situación xeral é amplamente mellorable. 

O Muíño da raíña, no río Avia. Unha potencial zona de lecer moi próxima ao 

casco histórico que en outra vilas históricas non dubidarían en reformar e 

acondicionar polo seu potencial para uso de lecer e esparcemento da 

veciñanza de Ribadavia e de visitantes. A súa situación é desatrosa, desde a 

zona de area e praia ata a zona do muíño. As súa inmediacións atopase chea 

de arbores e leña seca. A pesar da súa situación é unha zona moi empregada 

no verán. 

A Barca, na desembocadura do río Avia no río Miño. No seu día chegou a 

existir un pantalán sendo unha zona de baño xa desaparecida. Esta zona fai un 

tempo foi mellorada, e sen embargo a día de hoxe pouca mellora existe 

debido á ausencia de mantemento. 

O Pociño, no río Outeiro en Francelos. Fai anos que esta zona é desbrozada 

por un grupo de veciños de Francelos, coa colaboración do Concello antes do 

verán, sen embargo a fermosura deste enclave está claramente 

desaproveitado xa que estamos nunha zona de pozas naturais única no noso 

municipio. 



San Cristovo, no río Avia. Un exemplo máis dunha área que no pasado foi 

unha zona moi empregada de baño e lecer, e que a día de hoxe está en 

desuso.  

A área de San Cristovo, desde o Muíño ata a ponte sobre o Avia, é sen dúbida 

a área de baño e lecer maior ausencia de coidado e mantemento. 

San Paio e Ventosela, no camiño do pendurado, no río Miño. O goberno 

municipal vive de costas ao río Miño, non é consciente de que Ribadavia 

tamén ten río Miño e tamén ten encoro que tan ben aproveita o concello 

veciño de Castrelo. Sen embargo nunca se ten en conta este enorme 

potencial, non só para a veciñanza de San Paio, Ventosela, A Groba ou Sanín, 

senón como ferramenta turística de todo o municipio. 

A zona de praia de Ventosela e a zona do Pantalán deben ser melloradas, e o 

Pantalán arranxado ou retirado.  

Prexigueiro, no río Cerves. A zona de baño no río Cerves xa foi abordada en 

diferentes Plenos na anterior lexislatura polo noso grupo, e no último Pleno 

tamén a petición do grupo municipal do PSOE. Esta zona ten un enorme 

potencial e sen embargo atopase en moi mala situación polo actual goberno a 

pesar de estar na zona turística e termal de Prexigueiro. 

 

 

 

 

Por estes motivos propomos ao Pleno do Concello de  Ribadavia a adopción do 

seguinte ACORDO: 

è Que o Concello de Ribadavia recupere as súas principais zonas e áreas de 

recreo e baño en situación de abandono e deterioro. 

è Que o Concello de Ribadavia antes do verán acometa medidas urxentes de 

pequenas melloras nas zonas de baño mencionadas: San Cristovo, Francelos, 

zona da Piscina municipal, Veronza Vella, Muíño Raíña, Ventosela-San Paio e 

Prexigueiro. 



è Que o Concello de Ribadavia ordene e recolla todos os restos de obras 

públicas que almacena de maneira ilegal en parques e zonas públicas, como 

acontece no Parque de Autocaravanas do Campo da Feira. 

è Que o Concello de Ribadavia acometa un Plan para esta lexislatura de 

Recuperación e Mellora das súas áreas recreativas e de lecer. 

Sometida a votación a proposta obtense o seguinte resultado, votos a prol  PSOE, 
RENC, BNG  , , reservanse para o Pleno PP,    ,     ;  fica ditaminada de xeito 
favorable,  elevándose a pleno en calidade de ditame 

Alcalde.- Suxiro que se acumule o debate dos dous puntos seguintes e que a 
votación sexa por separado. 

D Brais Fidalgo Martínez (RENC).- De acordo. Reiterar que nos próximos plenos 
se cumplan os protocolos contra o covid, como responsables públicos hai que dar 
exemplo. 

Alcalde.- Houbo un escrito , pero non mencionaba ningunha cuestión concreta. 

 
D Enrique Rodríguez Alejos (RENC).- Ribeiro en Común naceu como un colectivo veciñal para 
resolver problemas dos veciños. Fomos moi exigentes con anterior grupo de goberno , e con o 
actual o mesmo, ou un pouco máis polo tema da pandemia. 
 
Temos un municipio  fermoso, con zonas espectaculares. A raíz do peche da piscina , no que 
discordamos nas formas e no procedemento, esta moción adquire máis importancia. Hai zonas 
que están moi deterioradas, como Ventosela que podía ser un sitio espectacular. O río Cerves 
está abandonado. Hai moita xente que non ten piscina e non pode ir á praia. Todas estas 
zonas podían ser unha boa alternativa. A zona das caravanas é un reflexo de cómo está 
Ribadavia , é unha zona de obra. 
 
D Manuel Vázquez López ( PSOE).- A moción do grupo municipal socialista vai na mesma liña , 
contando a maiores con que non se vai a abrir a piscina. Todas as zonas que se citan na 
moción deben estar perfectamente habilitadas.. Solicito que o alcalde ou a concelleira de 
servizos indiquen como están as zonas recreativas neste momento. 
Dª María Teresa Rodríguez Estévez (BNG).- Dende o BNG temos feito moitas reclamacións 
sobre as zonas de baño e os campos das festas. Dende as cidades ven moita xente pola beleza 
de Ribadavia , e todas esas zonas temos que coidalas. Este ano as zonas de baño van a ser 
máis utilizadas. Me deron un informe do custo de abrir a piscina. Se debían usar cartos en 
esmerar as zonas de baño, para que a xente que veña queira repetir. 
 
D Miguel García Domínguez ( PP).- Nos imos a abster, xa estamos traballando nas areas 
recreativas, somos conscientes de que se debe manter a limpeza. Se está traballando na 
Quinza. Hai dúas persoas adicadas exclusivamente ás areas de lecer, limpeza e desbroce. O 
pantalán de Ventosela está en mal estado, se pediu un orzamento , hai que arranxar ou 
retirar o mesmo. Leva sufrindo moito  tempo actos vandálicos. 
Se farán todas as melloras posibles, na medida das posibilidades do concello, quedo aberto a 
todas as suxerencias concretas. No campo da Feira hai un montón de zahorra dende a 
reparación do camiño do río,se reparará a próxima semana. 



Se están limpiando fincas e eliminando residuos, se pedíu a colaboración de Tragsa. Os 
campos das Festas se están limpiando un por un. 
 
D Enrique Rodríguez Alejos (RENC).- Dices que estades a traballar, a moción é do 30 de 
maio.Había que ter un plan de actuación antes.Sobre o campo da Feira temos presentado 
varios escritos. 
 
D Manuel Vázquez López (PSOE).-Me parece ben a intención; hai un Servizo de Cooperación na 
Deputación Provincial de Ourense; pode prestar apoio se hai poucos medios, para algo o 
alcalde é deputado  provincial. 
 
Dª Maria Teresa Rodríguez Estévez (BNG).- O pantalán de Ventosela está perigoso e a xente o 
segue usando, as cintas que se poñen duran un día. 
 
D Miguel García Domínguez (PP).- A maquinaria da Deputación se usou en varias ocasións. No 
vertedoiro de A Foz hai que separar os residuos, é un traballo manual Hai material 
reutilizable de certo valor. 
D Enrique Rodríguez Alejos (RENC).- Grazas aos que apoian a moción. Quero facer unha 
reflexión, o pleno ten que ter un valor e un sentido, as mocións aprobadas se teñen que 
cumprir. 
Alcalde.- Me alegra a proposta de que se use o servizo de cooperación. Pero entón, que o 
grupo do PSOE non pida información na Deputación cada vez que se usa, como si se estivera 
facendo algo ilegal. 
 
Sometida a votación a proposta obtense o seguinte resultado, votos a favor PSOE 
(4), RENC (3), BNG , abstención PP (5) fica aprobada. 

 

 
 
9.- MOCIÓN PSOE PARA QUE SE REPAREN, LIMPIEN E ADECENTEN TODAS AS  AREAS 
RECREATIVAS DO CONCELLO. 
 
A  Comisión de Servicios Municipais,  Medio Rural e Medio Ambiente , na súa 
sesión de 18 de xuño    de 2020 adoptou o seguinte ditame: 
 
 

Tendo en conta a situación actual debido ao  Covid-19, debemos de ter zonas 
habilitadas para o desfrute dos veciños e visitantes coas medidas de seguridade          
establecidas polo Goberno de cara ao Verán, temos que conseguir con melloras de 
limpeza e adecuación de todas as áreas recreativas, para que tanto os veciños 
coma os turistas que nos visiten, leven o mellor concepto do rigor que exercemos 
dadas as circunstancias excepcionais, sen descoidar tampouco o noso patrimonio 
natural. 

Tendo en conta as limitacións existentes para reunións e recreo debido  a causa da 
pandemia, os sitios habituais que utilizan os veciños e visitantes quedarán máis 
ben limitados e escasos. 

 

PRIMEIRO.- Instar ao goberno municipal a que leve a cabo unha actuación en 
todas  as     áreas recreativas municipais. 



Sometida a votación a proposta obtense o seguinte resultado, votos a prol   PSOE , 
RENC, BNG, reservanse para o Pleno PP,    ,     ;  fica ditaminada de xeito 
favorable,  elevándose a pleno en calidade de ditame. 

Sometida a votación a proposta obtense o seguinte resultado, votos a favor PSOE 
(4), RENC (3), BNG , abstención PP (5) fica aprobada. 

 

 
10- MOCIÓN RENC PARA GARANTIR DE MANEIRA URXENTE O DEREITO DE CONCILIACIÓN 
FAMILIAR DURANTE A CRISE DO COVID-19 
 
 
 
Que a Comisión de Política Social, Sanidade e Participación Cidadan  , na súa 
sesión de 18 de xuño    de 2020 adoptou o seguinte ditame: 
O Grupo Municipal Ribeiro en Común, presentamos moción ao Pleno da Corporación 
Municipal de Ribadavia para que se garanta a cobertura da necesidade urxente dun servizo de 
conciliación ás familias que, durante a actual situación de crise sanitaria, económica e social, 
provocada desde hai uns meses polo covid-19, está tendo moi difícil conciliar o traballo cos 
coidados das crianzas. 
 
Exposición de motivos: 
 
O dereito á conciliación familiar, laboral e persoal é un dereito recollido no Estatuto dos 
Traballadores, a través do Real Decreto-Lei 6/2019 de 1 de marzo, que na súa exposición de 
motivos salienta este dereito no marco da consecución da igualdade real entre homes e 
mulleres. Dunha banda, hai que ter en conta que todas as crises económicas e sociais afectan 
de maneira estrutural e acentuada ás mulleres e, por outra banda, abundantes estudos sobre 
horarios e os usos do tempo revelan que nas actividades de coidado, así como nas 
actividades domésticas, é onde se produce a maior fenda de xénero. O tempo medio 
dedicado ao fogar e coidado das familias é superior no caso das mulleres, que ocupan unha 
media diaria de 4 horas e 7 minutos fronte a 1 hora e 54 minutos que empregan os homes. 
Por todo isto, é unha obriga implementar medidas destinadas a paliar as graves 
consecuencias sociais que a nova crise económica trae consigo, poñendo o foco naqueles 
eidos que contribúen decisivamente á perda do traballo e á imposibilidade de conciliar, e que 
disparan novamente a brecha da desigualdade económica e laboral entre homes e mulleres. 
 
Nestes meses, a Xunta de Galicia non adoptou ningunha medida destinada á facilitar as 
condicións de vida económicas e sociais da poboación galega que máis está sufrindo as 
consecuencias desta crise sanitaria, senón que, máis ben, os recortes de recursos no ámbito 
educativo, social e sanitario continuaron, como vimos de padecer tamén no noso concello, 
cunha administración máis pendente de cálculos electorais e de vitimizarse ante a xestión do 
Estado que de atender ás necesidades reais da cidadanía. Por todo o anterior, consideramos 
fundamental e urxente, que o Concello de Ribadavia actúe e adopte medidas para evitar que 
ocorra o mesmo que xa vivimos trala crise económica de 2008, crise que trouxo consigo 
gravísimas consecuencias de desigualdade social, polo que, ademais de adoptar medidas de 



carácter económico, deben adoptarse medidas de tipo social, poñendo o acento en medidas 
de conciliación familiar e coidado da infancia, xa que os coidados son os que nos vertebran 
como sociedade e sen eles non hai futuro. O goberno actual debe esixirlle á Xunta de Galicia, 
que dispoña urxentemente dos medios e recursos precisos para facer fronte á esta 
necesidade pola que tantas familias con menores ao seu cargo están  pasando, o que impide 
a compatibilidade cun desenvolvemento efectivo do empregro .  

 
Coa irrupción da pandemia do coronavirus, a declaración do estado de alarma e a necesidade 
do confinamento das persoas, a situación de desigualdade en relación aos coidados e á 
conciliación da vida laboral e familiar non fixo máis que empeorar. Se o traballo no mercado 
laboral e os coidados xa foron sempre actividades en conflito para compatibilizalas, agora en 
moitos casos están sendo case imposibles de conciliar, posto que están sendo simultáneas e 
desenvolvidas nos fogares ao longo de todo o día. A suspensión presencial da educación e a 
adaptación ao teletraballo nas familias con crianzas supón un desafío inmenso e, en moitos 
casos, unha dificultade material para poder coidar ao tempo que se leva adiante a xornada 

laboral por vía telemática. Ademais, ao peche de colexios hai que sumarlle a incertidume 
existente respecto dos campamentos de verán da Xunta, xa que comezando xuño a 
Consellaría de Política Social aínda non ten nada publicado, cando no ano 2019 no mes de 
abril fora xa publicado no Diario Oficial de Galicia, tendo ata o 7 de maio de prazo para 
inscribirse. 
 
Os coidados son un piar fundamental da sociedade. É imprescindible recoñecer que supoñen 
un vector de desenvolvemento económico e democrático. A sobrecarga de traballo de 
coidados ten un impacto negativo na saúde física e mental, e no benestar e a traxectoria vital 
das persoas coidadoras. A incerteza sobre como se vai desenvolver a actividade educativa e 
de lecer das crianzas, así como a vida laboral das persoas, provocan unha gran presión sobre 
as familias e, particularmente, sobre as mulleres. 

 
A actividade económica e produtiva comezou xa coa desescalada e con medidas para a 
reactivación económica pero, pola contra, o piar dos coidados, que sostén precisamente á 
economía, continúa a ser invisibilizado, sen medidas nin políticas públicas específicas por 
parte da Xunta de Galicia e da Consellería de Educación que acheguen solucións ás 
necesidades de conciliación da vida laboral, familiar e persoal. 
 
Neste contexto, son necesarias e urxentes políticas de conciliación reais e efectivas. É 
chamativa a o abandono de funcións por parte da Xunta de Galicia e a Consellería de 
Educación no noso concello, que decididiu o peche de centros sen que se ofreza a 
posibilidade da súa apertura para facilitar a conciliación familiar.   
 
Os coidados son un ben común que temos que garantir e axudar a organizar desde todas as 
administracións públicas, tamén dende a administración máis próxima a cidadanía: o 
concello. 
 



O Concello de Ribadavia debe aumentar as súas actividades de conciliación, os seus 
campamentos, horarios, e recursos e, para iso, só é posible aumentando a partida 
orzamentaria, comezando a traballar xa coas empresas coas que desde o Concello se leva 
traballando nos últimos anos, tendo en conta as necesidades de persoal, de recursos e de uso 
de instalacións que estas empresas van precisar para poder desenvolver as actividades 
mantendo todas as garantías e medidas de seguridade e hixiene. Debido tamén á esta 
situación de excepcionalidade, propoñemos que estas accións de conciliación se amplíen en 
horario e en accións ofertadas, dirixíndoas a nenos e nenas censadas ou que se vaian censar 
en Ribadavia, de ata 12 anos, como mínimo, podendo variar a franxa de idade en función das 
necesidades de conciliación das familias. 
 
A crise do COVID19 non debera ser escusa para Concello e Xunta para non realizar accións de 
conciliación. 
 
Por todo o exposto, o Grupo Municipal de Ribeiro en Común propón para a súa aprobación 
polo Pleno Municipal de Ribadavia, unha serie de medidas urxentes en materia de conciliació 
Que se leve  a cabo de maneira urxente unha modificación orzamentaria para 
facilitar o aumento de actividades de conciliación ante a crise do covid-19 , co 
peche de centros educativos e a incertidume dos campamentos de verán da Xunta. 
Así , propoñemos que a partida pase dos actuais 10.000 euros ( Orzamento  2019) 
aos 20.000 euros como mínimo ( fronte aos 11.800 que propuxo no seu día o 
goberno). 

 

Establecer colaboración pública coas iniciativas empresariais locais existentes no 
concello de Ribadavia , para  organizar de maneira inmediata actividades 
dedicadas á ensinanza e conciliación familiar ; a colaboración municipal tamén 
debe ser económica; para que as actividades sexan realizables e as taxas 
accesibles para todos os petos; tendo en conta que haberá que desenvolver estas 
actividades en grupos reducidos e coas medidas de seguridade e sanitarias 
debidas. 

 

Habilitar canto antes instalacions municipais para favorecer o desenvolvemento 
das actividades en espazos nos que sexa posible manter a distancia de 
seguridade. 

 

Dotar ás instalacións de carácter deportivo dunha programación completa de 
actividades para nenas e nenos, actividades que se desenvolverán en grupos 
reducidos que permitan asegurar o mantemento da distancia física e o 
cumprimento das medidas de hixiene. 

 

Instar á Xunta de Galicia , á Conselleria de Educación e á Consellería de Política 
Social a abrir durante o verán os centros educativos A Galiña Azul, Infantil,Primaria 



e  ESO con actividades lúdico-deportivas ao aire libre, axudando á conciliación 
e reparto de coidados das familias 

 

Solicitar á Xunta de Galicia a autorización do uso das instalacións deportivas e ao 
aire libre situadas no noso concello para contribuír ao desenvolvemento das 
actividades deportivas en grupos reducidos e as actividades desenvolvidas por 
empresas do noso concello. 

Instar á Xunta de Galicia e á  Deputación Provincial a que destinen recursos para o 
desenvolvemento destas e outras actividades que posibiliten a garantía do dereito 
á conciliación familiar, económica e laboral. 

Sometida a votación a proposta obtense o seguinte resultado, votos a prol  RENC 
PSOE, BNG , , reservanse para o Pleno PP,    ,     ;  fica ditaminada de xeito 
favorable,  elevándose a pleno en calidade de ditame 

Dª Paula Rodríguez Domínguez (RENC).-Boas tardes a todos e todas. Primeiro 
vou a centrar do que falamos, a conciliciación é un dereito recoñecido no Estatuto 
dos Traballadores. Non é un dereito menor, por iso a moción é tan importante. Hai 
unha fenda de xénero e desigualdade, a conciliación , o coidado dos nenos recae 
nas mulleres. A diferencia aumentou en     trece horas á semana durante a 
pandemia, vai en detrimento do                 desenrolo profesional e da vida persoal 
das mulleres. Na anterior crise as mulleres foron as máis perxudicadas.A Xunta 
tiña que traballar neste tema, o único que fixo foi pechar centros, son obrigas que 
se volcaron nos concellos. A moción é de data 3 de xuño, é unha moción que 
pretende un servizo de conciliación  reforzado, ante a falta de actuación na Xunta e 
no concello. Se requiren máis medidas para unha conciliación eficaz e real. Hai que 
duplicar o orzamento e adicar máis recursos. É unha carga mental para as 
mulleres pensar o que ten que facer cos fillos. A Escola de Verán nos parece ben, 
tiña que ter un horario máis amplio, para os que traballan, para os autónomos. O 
prezo de 48 euros non o pode pagar todo o mundo. Se chega axuda da Xunta que 
sexa para estas medidas que solicitamos.Non sabemos o futuro que espera, se vai 
a haber vacuna ou tratamento ou non. 

Dª María Teresa Rodríguez Estévez (BNG).- A conciliación é un dereito, os homes 
cada vez colaboran máis. Cando chaman do colexio porque está o neno enfermo, 
chaman a nai. Nos xa demandamos que se adoptaran estas medidas. 

Estamos de acordo en que se fagan Escolas de Verán, o prezo debería ser inferior 
para os que  non poden pagar. 

Dª Noelia Rodríguez Travieso (PSOE).- É ben certo que as crises económicas e 
sociais recaen na muller. O coidado de nenos e maiores recae na muller , se 
afonda na fenda de xénero.  

A Xunta non adoptou ningunha medida ,seguiu cos recortes en sanidade e 
educación. O PSOE pensa que se deben adoptar medidas neste eido. 

 O PSOE de Ribadavia fomos pioneiros nestes temas co Ribanadal, Avia  Verán, 
etcétera... Pedimos que se vele pola seguridade dos nenos no Avia Verán polo 



tema do covid. Solicitamos que as áreas fluviais se habiliten para paliar o peche da 
piscina. Hai pais que non poden teletraballar.  É máis necesario que nunca que hai 
máis actividades e máis áreas que permitan a conciliación. 

Dª Mariluz Expósito Pérez ( PP).- Concordamos en que a conciliación é importante. 
Nos implantamos neste tema o programa de Madrugadores. Xa está en marcha o 
Avia Concilia. Se quiso facer un programa máis completo, se aumentou a idade de 
12 anos a 14 anos.O covid trastocou os plans, seguimos traballando e mellorando 
para axudar as familias. Hai descontos para familias numerosas e monoparentais. 

Dª Paula Rodríguez  Domínguez (RENC).- Pedimos bonificacións para os 
desempregados, que teñan tempo para atopar traballo. O servizo de 
madrugadores é para a etapa lectiva,non funciona en  vacacións. 

 
Sometida a votación a proposta obtense o seguinte resultado, votos a favor PSOE 
(4), RENC (3), BNG , abstención PP (5) fica aprobada. 

 

 
 
11-.MOCION RENC PARA QUE O CONCELLO DE RIBADAVIA REALICE HOMENAXE A LUIS BRAGE E 
FAGA UNHA DECLARACIÓN DE FILLO ADOPTIVO DE RIBADAVIA. 
 
 
A Comisión de Cultura, Enoturismo e Termalismo , na súa sesión de   18 de 
xuño   de 2020 adoptou o seguinte ditame: 

 

Exposición de Motivos :  

Luís R. Brage Villar foi protagonista da música galega das primeiras 
décadas do século XX, destacando en moitos dos seus formatos: 
orfeóns, orquestras, ou bandas. Sendo a súa etapa en Ribadavia, do 
1929 ao 1936 das máis proliferas. 

Representacións líricas, os bailes no Club Artístico, o Entroido, e 
sobre todo o seu traballo como director de La Lira de Ribadavia, fan 
de Brage unha figura inmortal na historia de Ribadavia, memoria e 
sentimento que aínda se conserva con especial aprecio e respecto 
no pobo ribadaviense quen non esquece a Brage a pesar dos anos. 

Parte do que hoxe é Ribadavia e do que foi nas últimas décadas 
debese tamén á semente prolifera e vizosa que deixou Brage en 
Ribadavia e na súa cultura cívica e popular. Por iso o noso Concello 
debe render homenaxe ao seu legado e o da súa figura con un novo 
recoñecemento, xusto agora que ven de ver a luz unha Publicación 



do Consello da Cultura Galega asinada polo musicólogo David 
Ferreiro sobre a vida e obra de Luís R. Brage Villar. 

Xusto é recoñecer os tributos que esta figura xa tivo en Ribadavia, 
e a mellor homenaxe que se pode facer a un músico como foi o 
traballo realizado con brillantez  e moito agarimo pola Banda La 
Lira en novembro do 2015 coa interpretación de “ Follas novas, 
rapsodia galega de Luís Rafael Brage Villar”, con edición e revisión 
tamén de David Ferreiro Carballo. 
https://www.youtube.com/watch?v=GkCN9Iu58cY  

 

Porque a Figura de Brage sobarda os límites de Ribadavia e da 
música, pois  Brage foi tamén un activista cultural e intelectual 
comprometido co seu tempo e a súa terra, o que lle significaría co 
golpe de estado de 1936 duras represalias con condena a morte 
que sería conmutada por unha pena de 30 anos de cárcere ,dos 
que finalmente cumpriría  só tres pero acompañado do 
ostracismo do réxime totalitario. 

A obra de David Ferreiro sobre Brage está dispoñible no Consello da 
Cultura Galega: 

http://consellodacultura.gal/mediateca/extras/CCG_2020_Luis-R-
Brage-Villar-Obra-e-memoria.pdf  

 

Como a principal institución de Ribadavia o Concello debemos 
promocionar e impulsar accións de homenaxe, difusión e memoria.  

O Museo etnolóxico e a Banda A Lira de Ribadavia deben ser algunhas das 
institucións coas que obrigatoriamente o noso Concello debe cooperar e 
traballar xuntos da man para levar adiante está posta en valor da figura 
insigne de de Luís R, Brage Villar. 

Toda a documentación e arquivo de Brage, así como a obra mencionada 
de David Ferreiro arredor de Brage deben ser parte do material referencial 
nestas accións de Homenaxe e Promoción. 

 



Por todo o anterior, facemos a seguinte PROPOSTA PARA A SÚA 
APROBACIÓN: 

1º. Que o Concello de Ribadavia realice homenaxe á figura de Luís Brage 
Villar. Como a principal institución de Ribadavia o Concello debemos 
promocionar e impulsar accións de homenaxe, difusión e memoria.  

 - Xornadas de Difusión.  

 - Placa comemorativa e nomeamento de rúa. 

 - Estudo e divulgación da súa obra e patrimonio. 

2º. Que o Concello de Ribadavia declare fillo adoptivo, a titulo póstumo, 
a Luís Brage, e lle outorgue o seu nome a unha rúa da nosa vila, coa que 
teña relación directa. 

 

 

Sometida a votación a proposta   é aprobada por unanimidade,  elevándose a 
pleno en calidade de ditame 

 

Dª Paula Rodríguez Domínguez (RENC).- Como todos coñecemos, Luis Brage foi un intelectual 
e activista político moi prolífico , con moita presenza en Ribadavia. Foi protagonista da 
música galega nas primeiras décadas do século XX. O seu traballo en Ribadavia, 
especialmente como director da banda La Lira deixou unha fonda impronta no noso pobo e  o 
que é hoxe e nas últimas décadas culturalmente Ribadavia debe moito ao labor e traballo de 
Luis Brague. 
Non só foi un músico e intelectual senón que tamén se implicou nos problemas do seu tempo 
e da súa terra, e sufriu a represión e o ostracismo despois da Guerra Civil , o que fixo que   
non tivera o coñecemento e recoñecemento que merece. 
 
Dª María Teresa Rodríguez Estévez (BNG).-  Totalmente de acordo con este nomeamento. O   
estudo de David Ferreiro repuso a súa figura á actualidade. Debíamos contar no homenaxe 
con José Ramón Estévez e David Ferreiro no seu homenaxe, poderían axudar a dar a coñecer o 
seu legado. 
 
Dª Noelia Rodríguez Travieso (PSOE).- Foi en Ribadavia onde deixou pegada Luis Brague.É un 
mito para todos os músicos galegos,un rapsoda.Fixo moi famosa á Banda La Lira. Na súa 
biblioteca  quedaron feitas máis de  trescentas partituras.Deixou unha fonda pegada en 
Ribadavia e en toda a música galega. O folclore galego lle debe moito.Tamén foi un home 
comprometido co seu tempo, vencellado ás Irmandades da Fala e á República. Sufríu a 
represión , foi encarcelado e condenado ao ostracismo e inxustamente esquecido. 
 
Dª Yolanda Gómez Gómez (PP).- Merece este homenaxe, a favor. 
 



Dª Paula Rodríguez Domínguez ( RENC).- É importante que se poida contar con José Ramón 
Estévez, David Ferreiro a a súa familia no homenaxe. 
 
 Sometida a votación a proposta é aprobada por unanimidade. 
 
 
 
 
 
12 RATIFICACIÓN, SE PROCEDE, DO ACORDO DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL SOLICITANDO 
SUBVENCIÓN EN BASE AO  R.D. 61/2017 POLO QUE SE APROBA A CONCESIÓN DIRECTA DE 
SUBVENCIÓNS A PROXECTOS SINGULARES DE ENTIDADES LOCAIS QUE FAVOREZAN O PASO A 
UNHA ECONOMÍA BAIXA EN CARBONO NO MARCO DO PROGRAMA      FEDER. 
 
 
A Comisión Especial de Contas e Informativa de Facenda, Promocion 
Económica e Vitivinícola e Obras , na súa sesión de   18 de xuño   de 2020 
adoptou o seguinte ditame: 

 

Considerando que  a xunta de goberno local do concello de Ribadavia na súa sesión de data 15 de 
xuño de 2020  acadou o seguinte acordo, adoptado polo remate do prazo para solicitar a 
subvención: 

 
PROGRAMA DE AYUDAS REAL DECRETO 616/2017, DE 16 DE JUNIO. 

 
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, en relación con el 

programa de ayudas previstas en el Real Decreto 616/2017 de 16 de junio, 
adopta los siguientes acuerdos: 

 
“1º Aprobar la participación y aceptación expresa del procedimiento 

regulado por el Real Decreto 61/2017, de 16 de junio, por el que se regula la 
concesión directa de subvenciones a proyectos singulares de entidades locales 
que favorezcan el paso a una economía baja en carbono en el marco del 
Programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020 . 
  2º Aprobar el proyecto singular subvencionable englobado en la Medida 
6 “ Renovación de las instalaciones de alumbrado, iluminación y señalización 
exterior” título del proyecto “ Proyecto de ahorro y eficiencia energética en 
el alumbrado público.Ayuntamiento de Ribadavia ” por un importe 
subvencionable de 996.778,67 €, ayuda solicitada 797.430,94 euros , 
aportación municipal, 199.357,73€ , aprobando la dotación presupuestaria 
para llevar a cabo el 100% del proyecto planteado.  

3º Aprobar la memoria descriptiva de la actuación “Proyecto de ahorro 
y eficiencia energética en el alumbrado público. Ayuntamiento de Ribadavia” 
redactada por Sergio Rodríguez Rodríguez de fecha 8 de maio de 2020 .  

4.- Aprobar el compromiso de habilitar crédito suficiente para financiar 
la cuantía que le corresponda asumir al ayuntamiento respecto al importe 
total del proyecto “ Proyecto de ahorro y eficiencia energética en el 
alumbrado público.Ayuntamiento de Ribadavia " –en el caso de que el mismo 
resulte seleccionado en esta convocatoria  



5.- Aceptar las condiciones de financiación y demás  requisitos 
establecidos en el Real Decreto citado.  

6.- Comprometerse a habilitar el crédito necesario para financiar el 
citado proyecto, por un importe total de 199.357,73 euros,en el caso de que 
el proyecto resulte seleccionado. 

7.- Facultar a la Alcaldía para la remisión de la documentación técnica 
solicitada y demás trámites necesarios. 

8.- Someter  al Pleno en la primera sesión que se celebre para su 
ratificación”. 

 
Considerando que a competencia para habilitar crédito para a 

financiación do proxecto por importe de 199.357,33 euros, caso de resultar 
seleccionado, corresponde ao pleno do concello. 

 
-Ratificar o acordo adoptado pola Xunta de Goberno Local en sesión de 15 de xuño 
de 2020 relativo á solicitude do programa de axudas previstas no  Real Decreto 
616/2017 de 16 de xuño, do proxecto de “ Proyecto de ahorro y eficiencia 
energética en el alumbrado público. Ayuntamiento de Ribadavia 

Sometida a votación a proposta   obtense o seguinte resultado votos a prol PP (2), 
reservanse para o pleno PSOE (2), RENC, BNG, fica ditaminada de xeito favorable   
elevándose a pleno en calidade de ditame. 

 

Dª Mariluz Expósito Pérez (PP).- É un programa para mellorar a eficiencia 
enerxética, cambiar a led a totalidade do concello. É ratificar o acordo adoptado en 
xunta de goberno para pedir a subvención. 

 

Dª Maria Teresa Rodríguez Estévez (BNG).- Pido copia do proxecto técnico. Nos 
parece un proxecto importante, condiciona o orzamento do ano que vén. 
Esperamos que supoña un aforro significativo. 

 

D Brais Fidalgo Martínez (RENC).- Nos parece unha boa proposta , é continuar a 
liña do anterior  goberno ,       algunha actuación a adxudicou o actual goberno. A 
calidade da luz e o aforro enerxético é considerable. Hai que ter en conta a 
situación económica financeira do concello, é aportar o 20% dunha cantidade 
importante. Hai dificultade para aportar a parte municipal en moitas subvencións. 

Van a venir subvencións que conlevan unha aportación municipal. A obra de 
Prexigueiro se decía que a ia a facer a Deputación e ao final a fai o concello. O 
noso grupo prestará o seu apoio a todo o que sexa beneficioso para o concello. 

 

D José Ignacio Gómez Pérez ( PSOE).-Estamos a favor de solicitar a subvención, 
e aprobar a solicitude. Outra cuestión é si é concedida , como se afronta a parte 



proporcional do concello, a través de outras administracións o con outras fórmulas 
máis complexas. Influirá a nova situación,  non imos a entorpecer que se faga. A 
favor. 

Era lamentable como estaba o lugar do acto da Mostra Internacional de Teatro. O 
alcalde dixo que os grupos non presentaramos preguntas na Deputación, o grupo 
do PSOE  na Deputación non é o do concello. Non se pregunta por si se cometen 
ilegalidades, hai servizos que se piden e non se aproveitan. A maquinaria da 
Deputación se usou nun soar que o concello non usa nin unha vez ao ano.Non 
preguntamos coa intención que vostede dice. ¿ Cal é o punto limpio do concello 
que anunciou o ano de goberno? 

Alcalde.- Proxecto como tal non hai, hai unha memoria. O presente acordo é una 
especie de compromiso de que o concello poñera a súa aportación, caso de ser 
concedida.  Non compromete directamente. Falaba de cousas que chegaran como 
o punto limpio , o obradoiro de emprego, en breve haberá noticias. 

 Sometida a votación a proposta é aprobada por unanimidade. 

 

 
 
 
13 MOCIÓN PSOE-RENC    EN DEFENSA DA EDUCACIÓN PÚBLICA E DO COLEXIO DA ALAMEDA 
DE RIBADAVIA. 
 
 
Exposición de Motivos  

 
No mes de febreiro do actual ano os nosos grupos xa trasladaron a este Pleno a súa 
preocupación pola situación do Colexio da Alameda. Xa con anterioridade todos os 
grupos da oposición xa o tiñamos reclamado no verán de 2019, cando pediamos unha 
intervención municipal en defensa do noso Colexio, nunca se produciu nin antes nin 
despois. 
 
Agora na entrada do verán 2020 estamos diante da política de feitos consumados do 
goberno local, dirección do centro e da Xunta de Galicia a través da Consellaría de 
Educación. 
  

Diante do peche do Colexio da Alameda a maioría de Ribadavia e dos seus 
representantes defendemos unha educación en aulas non masificadas, con 
ratios que faciliten unha educación de calidade para as nosas nenas e nenos, 
sabemos que temos o apoio das Anpas, sabemos que temos o apoio dunha 
parte de nais e pais, e sabemos que temos o respaldo da maioría do pobo 
ribadaviense.  

A pesar de todo isto o vindeiro curso a Xunta como titular de educación vai 
pechar o Colexio da Alameda. A medida foi iniciada pola da dirección 



amparádose na inviabilidade da docéncia no Centro como consecuencia das 
ratios que acumulan alumnado mentres recortan profesorado. 

 
A base do problema son as políticas educativas de recortes da Xunta e as ratios que 
elevan as esixencias de números de alumnado para dispor de profesores/as, o que 
significa que para eles é inviable manter o Colexio da Alameda e defenden o seu peche 
definitivo, cando menos mentres a Xunta e a Consellaría de Educación estea ocupada 
polo PP e as súas leis de recortes. 
 
A posición do goberno local foi unha vez máis de defensa dos intereses partidistas e de 
acatamento das directrices políticas do PP no lugar de defender os intereses veciñais e 
salvar o Colexio da Alameda, son polo tanto complices necesarios neste peche. 
 
Reforma do Colexio. 
Calquera reforma do edificio da Alameda que se faga para respaldar este peche e non 
vaia destinada ao mantemento do Colexio será ilexítima. Non imos admitir que  se use 
a demagoxia nunha cuestión tan importante para o futuro de Ribadavia. 
 

Debe ser unha prioridade o seu uso educativo, polo que calquera reforma debe 
ir encamiñada a este fin. 

 
Reivindicacións cidadáns e Acordos municipais aprobados que son desprezados. 
A pesar das Mocións aprobadas neste Pleno en favor do noso colexio, a pesar das 
reiteradas denuncias de este Pleno que na súa maioría democrática reclamou e segue 
a reclamar que se manteña este Colexio aberto, o PP de Ribadavia e os seus xefes da 
XUNTA continúan co seu proceso de peche e acumulación de alumnado na Agrupación  
Escolar da rúa do Carballiño. 
 

O peche do Colexio da Alameda era unha preocupación real desde que no 
verán, antes do inicio do curso, se anunciara a eliminación de dúas prazas de 
maestras en dito centro. Esta posibilidade fora xa denunciada polos grupos da 
oposición naquela altura. E a pesar dos silencios do goberno municipal, esta 
posibilidade sobrevoaba xa as cabezas dos nosos gobernantes que sempre se 
mantiveron cautos en público pero raudos e audaces en privado, cando 
andaban prometendo e ofrecendo o actual edificio do Colexio, que é municipal, 
a diferentes asociacións do municipio. A dobre cara desta xente, por un lado 
ocultandolle esta realidade ao grupo de nais e pais que non querían que 
pechara o Colexio, pero por outro lado querendo quedar ben coas asociacións 
que precisan de locais para realizar a súa función axeitadamente. Cinismo 
absoluto. 

O Pleno municipal de Ribadavia aprobou dúas Mocións sen o apoio do 
goberno do PP, que se negou a apoiar a defensa do Colexio da Alameda.  

 



1 Millón de euros para o edificio Abrente da FP. 

Un investimento grande que anuncia agora polas eleccións e que xa estaba nos 
Orzamentos da Xunta 2020 , un gasto que en Ribadavia ninguén entende cando 
estamos a falar dun proxecto que non contempla ampliación e só reforma 
integral cando a realidade é que en Ribadavia ese millón de euros serían 
necesarios para servizos moito máis urxentes: Asilo, Centro de Día, Centro de 
Saúde, Colexio Alameda, Gardería Galiña Azul, CRAs, Agrupación escolar, 
Pavillón de Maquiáns compartido entre Concello e Educación, e un longo 
etcetera de servizos precarios. 

Recordamos que a última vez que se fixeron obras nos nosos centros de ensino 
foi para agrupar e concentrar alumnado e reaxustar colexios. Polo que esiximos 
información veraz sobre as intencións de futuro da Xunta para o edificio da FP 
de Ribadavia, esta institución ten dereito a ter toda a información. 

Unha educación en aulas non masificadas, con ratios que faciliten unha 
educación de calidade para as nosas nenas e nenos. 
O modelo educativo e as ratios elevados que establece a Xunta fai inviables os 
centros educativos e os modelos pedagógicos dunha atención de profesorado-
alumnado máis cercano. No momento actual de recortes en educación e 
sanidade, o 12 de xullo abrese unha oportunidade única de desaloxar ao PP das 
políticas que perxudican o ensino e a sanidade de calidade. 

 

 
NOVA NORMALIDADE COVID19. 
A terrible pandemida do COVID19 plasmou moi ben que o modelo e as ratios que 
defendemos son mellores para afrontar esta nova normalidade. 

Nova normalidade que esixen novas pautas de distanciamento e seguridade, 
novas normas que a priori falannos dunha educación en aulas non 
masificadas e con ratios que faciliten esa normativa que as autoridades 
sanitarias e educativas establecen    para as nosas nenas e nenos. 

 
Parece pouco aconsellable que nesta nova situación que nos deixou o COVID19 se 
continúe defendendo por parte de PP e Dirección do Centro a acumulación e 
concentración de alumnado a través do peche do Colexio da Alameda.  
 
Se antes do COVID19 o modelo educativo defendido polos especialistas era o de 
modelos pedagóxicos con ratios baixas que permitiran unha atención de profesorado-
alumnado máis cercana, agora coas normas de prevención e seguridade contra o 
COVID19 indican como obrigado un modelo de dispersión do alumnado en diferentes 
aulas e baixando as ratios alumnado-profesorado que o permitan.  
 



O goberno do Estado ven de anunciar o investimento de recursos en educación para 
facer fronte a esta nova realidade, e que en Galicia ao ser competencia das 
Comunidades Autónomas fai que a súa implementación sexa a través da Xunta.  
 
A Xunta do PP foi a única Comunidade Autónoma que xa pediu destinar estes recursos 
a outras áreas que non sexan educación. No lugar de contratar máis profesorado para 
a atención dos nosos nenos e nenas e poder manter esa normativa de seguridade e 
prevención, reclaman destinar ese diñeiro a outros sectores.  
Ademais destes feitos, xa suficientemente graves, a Xunta do PP actuou novamente 
como valedora dos intereses privados da educación concertada. 
 
 
 
No momento actual que nos tocou vivir pedimos a unidade de todos os partidos e da 
sociedade en defensa do Colexio da Alameda, independentemente das preferencias 
políticas e educativas, sería un fracaso colectivo como pobo permitir o peche deste 
Colexio e a mensaxe pública que estariamos a dar sería moi negativa para Ribadavia. 
Pola  banda dos nosos grupos faremos todo o que estea na nosa man para conseguir a 
súa continuidade.  
 
 

Por estes motivos propomos ao Pleno do Concello de Ribadavia a adopción dos 
seguintes ACORDOS: 

1º. Que o Concello de Ribadavia denuncie publicamente este peche e impulse unha 
Declaración Institucional de apoio ao Colexio da Alameda do CEIP Ribadavia, fronte 
ao recortes e ratios antipedagóxicas que impoñen desde a Consellaría de Educación. 
Esixindo medidas e garantías para todo o alumnado, profesorado e profesionais dos 
centros diante da nova normalidade xurdida co COVID19. 

2º. Que o Concello de Ribadavia Esixa ao Goberno galego, reclame e reivindique a 
defensa dun criterio de educación pública de calidade para todos os centros 
educativos do noso municipio: Colexio da Alameda, CEIP RIBADAVIA e CRA 
AMENCER, IES RIBEIRO e Centro Abrente. Esixindo medidas e garantías para todo o 
alumnado, profesorado e profesionais dos centros diante da nova normalidade 
xurdida co COVID19. 

3º.  Reiterar o cumprimento dos puntos e Mocións aprobados en anteriores Plenos 
Municipais por todos os grupos. 

4º. Que o Concello de Ribadavia reclame que se volva a unha situación no sistema 
educativo galego aplicables no Colexio da Alameda, CRA AMENCER e CEIP 
RIBADAVIA, que pase por:  

è Unha ratio que favoreza o distanciamento,  a prevención e as medidas de 
seguridade nesta nova normalidade. 



è Unha ratio favorable á un proxecto educativo de calidade, sobre todo en idades 
de infantil, e reformar ás ratios que nos impoñen, que a pesar de ser legal vai 
contra os criterios básicos dunha educación de calidade. 

è Unha metodoloxía educativa na etapa infantil con un proxecto baseado en: previr 
conflitos en idade escolar e a convivencia escolar do futuro, un proxecto baseado 
en traballo por proxectos, flexibles e menos ríxidos, seguindo o ritmo que o neno 
e a nena necesita en cada momento. Un traballo fundamental na etapa infantil 
que coas ratios e recortes que aplica a Xunta non son posibles en numerosos 
casos de desenvolver na práctica. 

è Que o Concello de Ribadavia reclame volver a niveis de calidade na etapa de 
infantil dos Colexios Públicos de Ribadavia. 

è Que o Concello de Ribadavia defenda o noso sistema educativo, rexeitando 
futuros recortes como o acontecido neste inicio de curso coa eliminación dunha 
aula de infantil no Colexio da Alameda, e se faga unha Declaración de defensa de 
todos os centros existentes CRA AMENCER de San Paio, San Cristovo e Francelos, 
Colexio da Alameda e CEIP Plurilingüe de RIBADAVIA. 

 

5º. Comunicar a presente Moción da Corporación Municipal de Ribadavia e a 
Declaración institucional así como as demais reclamacións e puntos para que sexan 
trasladados ás autoridades educativas da Consellaría de Educación da Xunta de 
Galicia, á Deputación provincial, así como ao conxunto da poboación e dar, cos 
medios posibles para o Concello, a máxima difusión ao seu contido, cando menos en: 
difusión en Prensa por parte do Concello, e difusión no WEB municipal e nas redes 
sociais oficiais do Concello.  

 

Sometida a votación a proposta   obtense o seguinte resultado , votos a prol PSOE 
(2) , RENC, BNG reservanse para o pleno   PP (2), BNG, fica ditaminada 
favorablmente    elevándose a pleno en calidade de ditame 

 

D Brais Fidalgo Martínez (RENC).- Como a propia Exposición de Motivos indica, no 
pleno de febreiro se trouxo a situación do colexio da Alameda.É preocupante, 
agora coa situación de contaxio do covid non entendemos que se peche un espazo 
público polas autoridades da Consellería de Educación e co silencio cómplice do 
goberno municipal e do alcalde, que ten a obriga de defender este colexio. 

É mentira que o centro peche por unha decisión unilateral do equipo directivo sen 
apoio da Consellería. É mentira que o  Consello Escolar estívese a favor do peche. 
Os grupos da oposición non fuimos informados do claustro telemático de finais de 
maio, nos tivemos que enterar por fora, é grave. 

Estamos a tempo. O pedían os veciños co apoio dos grupos municipais da 
oposición , só estabamos os grupos da oposición.Se os meus gobernasen en 



Santiago eu defendería que non se pechase un colexio en Ribadavia. O marco de 
medidas do Ministerio de Educación o ten que cumplir a Xunta de Galicia, aulas de    
quince alumnos, como moito de vinte. Medir os tempos de entrada e saída, grupos 
autónomos. Este concello ten moito que decir. Algún día se saberá por que o 
directo pon a cara pola Xunta. O centro non se pecha se non o autoriza a Xunta. O 
alcalde defende á Xunta e ao director do centro. Se falta a verdade cando se dice 
que RENC apoiaría os orzamentos se houbese unha reforma do centro , mentira. 
Se o goberno defendese o mantemento do centro.     Demandamos unha 
declaración institucional pedindo á Xunta e ao director que non pechen o centro. 
Apoiamos aos pais e nais que non queren o peche do centro.    Ilusos pensamos 
que a crise do covid paralizaría o peche do centro. 

O colexio reúne os      requisitos que exixen as autoridades educativas. Agardamos 
que o concello saque unha declaración institucional, que o alcalde se dirixa ás 
autoridades educativas e ao director do centro para parar o peche. Agardamos que 
haxa unanimidade, na praza había xente plural , de todas as ideoloxías. Que o 
pleno defenda o futuro de Ribadavia, os seguintes amenazados   serán os CRA. 
Os argumentos son economicistas, non educativos.  Hai un virus Feijoo de recortes 
en educación e sanidade. A defensa de Ribadavia é tamén ante os compañeiros 
de partido. 

Dª  Noelia Rodríguez Travieso (PSOE).- Os grupos da oposición nos unimos as 
reclamacións da veciñanza contra o peche do colexio da Alameda. Pon en risco a 
seguridade dos máis miúdos. Non é unha medida axeitada. O peche e os recortes 
van en contra do concello de Ribadavia. O PSOE  está en contra. 

Cos pais e coas nais non imos a permitir o peche do   colexio. No anterior pleno 
non houbo unha declaración institucional, nin unha denuncia ante a Xunta. 
Defendemos unha educación con  garantías, cunhas ratios acaídas. Máis coa crise 
do covid –19. Exiximos o mantemento do colexio. Que o pleno  lle exixa a Feijoo o 
mantemento de todos os centros educativos de Ribadavia con garantías e a 
defensa dos servizos públicos de Ribadavia. 

Dª María Teresa Rodríguez Estevez (BNG).- Participamos na convocatoria. Se nos 
comentou casi era unha decisión dos profesores, que era o mellor para os nenos. 
Que a sociedade e o pleno en defensa da veciñanza impida o peche. É un símbolo 
de decadencia. Que o alcalde  teña un criterio claro. A decisión non lles 
corresponde a pais, nais, directiva ou docentes. Verín non se pecha, creou un 
precedente. Os grupos da oposición nos opoñemos ao peche. 

 

Alcalde.- A nosa posicion neste tema sempre foi a mesma e sempre estivo clara. 
Apoiar a decisión maioritaria dos pais e  nais dos nenos e nenas  do colexio.A 
democracía é respectar as decisións que se adoptan nos ámbitos e nos órganos 
que teñen a capacidade de decisión nunha materia. As posicións están claras, a 
min me gustaría un debate diferente. Eu falo cos veciños a diario 

Dª  Noelia Rodríguez Travieso ( PSOE).- ¿ Cos que estaban ahí abaixo? 



Alcalde.- Nos caracteriza a capacidade de diálogo cos veciños. Viñeron eiquí e hai 
comunicación.Nos reuniremos con estes veciños e con todos. Falando co  equipo 
directivo do centro chegaremos a puntos de acordo. A moción aprobada no pleno 
de febreiro se cumpliu, se deu traslado a todas as institucións que se indicaba no 
acordo, o fixo o secretario que é o seu traballo. Nos tratamos de aportar co noso 
traballo a veciños e veciñas. 

D Brais Fidalgo Martínez (RENC).-Entendo que non hai capacidade de diálogo, 
entendo que non asumen a reivindicación de que o colexio da Alameda siga 
aberto. Nin ante as recomendacións do Ministerio de Educación polo covid. Na 
anterior lexislatura se chegaba a acordos.   Na axuda a autónomos se chegou a un 
acordo grazas á oposición. 

Pechar un colexio é triste. Se quere decir que non falamos coa xente, cos que 
pensan distinto ou co director. As tres cousas son mentira. Aludía o alcalde á 
comunidade educativa e a escoitar aos profesionais. O director debería rebaixar o 
seu nivel de imposición e aceptar as demandas da comunidade educativa. Na 
manifestación había xente que estaba no claustro. Somos firmes nas ideas e 
valores, temos unha ideoloxía consolidada pero non fundamentalista. 

Na provincia de Ourense é duro ser de esquerdas, pecha moitas portas, non  como 
ser do PP. Falamos con todos os membros da Comunidade Educativa , hai pais e 
nais que queren levar aos nenos abaixo.Non queremos impoñer un criterio, 
pedimos liberdade. Máis nunha situación en que se piden aulas de quince 
alumnos. Feijoo pide máis profesores para a escola concertada, pero non para o 
noso colexio.O Delegado de Educación debe ter moi en conta o que acorde este 
pleno. 

Dª Noelia Rodríguez Travieso ( PSOE).- Falou de escoitar as profesionais .A súa 
capacidade de dialógo é inexistente, non escoitou á veciñanza. Se fala da 
psicóloga no centro de saúde.  Anuncio que está a caer otra nova no Centro de 
Saúde. Non podemos permitir que a vontade maioritaria do pleno non se traslade á 
Consellería. ¿ Cal e o proxecto para ese Centro? 

 

Alcalde.- O proxecto educativo do Centro é obligatorio según a LOGSE. Se pode 
consultar , é un documento bastante extenso. Convido a que lea o documento. 

 

Dª  Noelia Rodríguez Travieso ( PSOE).-Eu falo do edificio, do centro. 

Alcalde.- É unha cuestión que a día de hoxe non podo responder. Eu me refiro ao 
Proxecto Educativo do Centro do CEIP Ribadavia. O director lle pode informar, 
sobre aulas e número de alumnos, patios, etcétera... 

Dª Noelia Rodríguez Travieso.- Se o alcalde coñece a que se vai a destinar o 
edificio.Vostede pode apoiar que o colexio non se peche. 

Sometida a votación a proposta obtense o seguinte resultado, votos a favor PSOE 
(4), RENC (3), BNG , abstención PP (5) fica aprobada. 



14 MOCIÓN PP EN APOIO DO SECTOR DO VIÑO GALEGO. 
 
Que a Comisión Especial de Contas e Informativa de Facenda, Promocion 
Económica e Vitivinícola e Obras , na súa sesión de   18 de xuño   de 2020 
adoptou o seguinte ditame: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
No Consello de Ministros do pasado día 9 de xuño, foi aprobado un 
paquete de medidas extraordinarias para o sector do viño a 
proposta do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, por 
importe de 90,5 millóns de euros, co obxectivo de paliar a difícil 
situación que atravesa o sector a causa da covid-19. 
 
As medidas de apoio ao sector vitivinícola publicadas polo Goberno 
de España son claramente contrarias ao impulso do viño de 
calidade que é o que producimos en Galicia, prexudican ao sector 
vitícola de calidade e, en particular, ás denominacións de orixe 
galegas.  
 
As medidas aprobadas non se adaptan á realidade do sector 
vitivinícola galego. As medidas amosan unha clara aposta polo viño 
con menor valor engadido e cunha orientación territorial que 
prexudica á nosa comunidade autónoma, favorecendo aquelas nas 
que prima a cantidade sobre a calidade.  
 
Os criterios empregados polo Ministerio non serven para o sector 
galego, xa que a nosa comunidade podería beneficiarse, como 
moito, dunha aportación de 300.000 euros sobre un total de 90 
millóns para o conxunto de España. Algo especialmente grave 
tendo en conta que os viños galegos con DO supoñen un 4% no 
volume total do viño de España e case un 6% do valor (facturación) 
destas producións a nivel nacional. Por todo isto, do total das 
axudas, deberían correspondernos da orde de 5 millóns de euros. 
 
O Goberno de España aproba unhas axudas extraordinarias sen ter 
en conta as especificidades das nosas explotacións, neste caso dos 
nosos viticultores e as nosas adegas. Así, cómpre advertir, en canto 
ás axudas para destilación, que os viños galegos con denominación 
de orixe teñen un posicionamento de prezo no mercado de tipo 



medio ou medio-alto, o que invalida esta iniciativa na nosa 
comunidade, fronte outras zonas de España con grandes 
superficies de cultivo e prezos baixos de uva nas que si pode ser 
efectiva.  
 
Sobre a colleita en verde, que sería a única das medidas aprobadas 
que tería unha incidencia directa sobre o peto do viticultor (a parte 
máis fráxil da cadea), esta medida non se adapta ás características 
da nosa comunidade nin resulta aplicable na viticultura galega, xa 
que só sería obxecto desta práctica en superficies mínimas de 0,3 
hectáreas, cando a media dos viñedos galegos é de 0,250 
hectáreas. Nesta liña, o Goberno do Estado propón unha vendima 
en verde para toda a parcela, cando Galicia o que viña 
demandando era un clareo. Ademais, a produción de uva galega 
está moi axustada e resulta prematuro pensar nun exceso de froito 
para a vendima. Todo isto sen esquecer que o prezo ao que 
propoñen pagar a uva que se tire non chega nin para cubrir os 
custes da man de obra deste traballo de cortar e tirar a uva en 
verde. 
 
A maiores, consideramos tamén como outro despropósito a obriga 
establecida polo Ministerio de que os consellos reguladores teñan 
que reducir a produción nesta mesma vendima, diminuíndo os 
rendementos máximos por hectárea para vinificación. Unha medida 
que, ademais das perdas pola uva non colleitada, o feito de 
adoptala a estas alturas do ano provocaría inseguridade xurídica 
fronte aos contratos firmados entre os viticultores e as bodegas, e 
entre as bodegas e os distribuidores nacionais e internacionais. 
 
A demanda unánime do sector vitícola galego é que se reclame 
polo goberno nacional á UE que se flexibilice a normativa europea 
que non permite facer promoción do viño no mercado interior ao 
tempo que se permita incrementar excepcionalmente do 15% ao 
30% a porcentaxe de viño dunha colleita que se pode mesturar para 
facer viño de colleitas posteriores mantendo a anada no etiquetado. 
Tamén se demanda do goberno nacional que xunto coas medidas 
extraordinarias aprobadas  se habiliten fondos para unha campaña 



de promoción dos viños con denominación de orixe, como fórmula 
para fomentar o seu consumo e paliar os efectos da pandemia nas 
vendas das nosas bodegas. 
 
Por todo o anteriormente exposto, o Grupo Municipal Popular 
presenta a seguinte moción para a aprobación polo Pleno da 
Corporación do seguinte ACORDO: 
 
Solicitar ao Goberno de España que: 
 
• Rectifique os criterios para acceder ás medidas aprobadas 

no Consello de Ministros de 9 de xuño a efectos de ter en 
conta ás autonomías á hora de deseñar e aplicar liñas de 
axudas e normativas, dado que a realidade de cada unha 
delas é distinta. 

 
• Dote economicamente con diñeiro diferente ao xa existente 

no PASVE para realizar unha campaña de promoción do 
consumo de viño español con denominación de orixe no 
mercado interior que deberá de ser deseñada de acordo 
coas CCAA e os consellos reguladores das denominacións. 
O reparto dos fondos desta campaña deberá de facerse en 
proporción á porcentaxe que as denominacións de orixe de 
cada CCAA representan no conxunto do viño español con 
denominación de orixe.  

 
• Defenda os intereses das nosas denominacións de orixe 

ante a Unión Europea na petición de incrementar a 
porcentaxe de viño de cada colleita que se pode mesturar 
con colleitas posteriores do 15% actual ao 30%, sen que iso 
afecte á obriga de etiquetar coa anada. 

 

Sometida a votación a proposta   obtense o seguinte resultado votos a prol PP (2), 
abstención PSOE (2), BNG, voto en contra RENC, fica aprobada  elevándose a 
pleno en calidade de ditame 

 
 



Dª Mariluz Expósito Pérez (PP).- O Consello de Ministros do día 9 de xuño aprobou unha axuda 
de 90,5 millóns de euros para  o sector do viño. Esta axuda perxudica as denominacións de 
orixe galegas, e en concreto a do Ribeiro. A nosa comunidade podería beneficiarse como 
moito dunha axuda de 300.000 euros dun total de 90 millóns para o conxunto de España. 
As axudas a almacenamentos non axuda a nosa denominación de orixe. A colleita en verde 
non se adapta a nosa     denominación de orixe. A superficie mínima que se fixa non ten en 
conta os minifundismos da nosa denominación de orixe. A valoración que fan non se adapta ao 
valor de mercado do noso viño. Pedimos ao goberno que rectifique estos criterios. Que dote 
as comunidades autónomas para unha campaña específica do viño con denominación de orixe. 
Que a Unión Europea permita o incremento da mezcla do 15% ao 30%. 
 
Dª María Teresa Rodríguez Estévez (BNG).- O sector do viño galego está sendo moi 
perxudicado. Coincidimos no último punto. Agradecemos que se presente esta moción. O 
goberno do Estado non atende a problemática do viño galego. No ano 2014 con Arias Carrete 
de ministro a axuda do Estado para o viño galego foi mínima. No ano 2001 de 800 millóns para 
Galicia foron 50. Ocurre no viño e en outros sectores.Nos parece un atraco ao agro galego. 
Agora está Nestor Rego no Congreso defendendo os intereses de Galicia.Ao conselleiro de 
Medio Rural que pide negociar co Ministerio nin está nin se lle espera. 
 
D Brais Fidalgo Martínez (RENC).- Sigo aínda cavilando como ante o peche dun colexio o 
alcalde non se posiciona en contra. RENC ten que facer autocrítica de ter un goberno que se 
absten para permitir o peche dun colexio en Ribadavia. Ribadavia non pode consentir esto e 
cando pasen as eleccións actuaremos en consecuencia. 
Esta moción é o culmen do cinismo , non podemos votar a favor. O agro, o gando, o viño 
galego sempre saen perxudicados goberne quen goberne. Sendo Arias Carrete ministro a PAC 
deu dos millóns de euros á Casa de Alba e oito millóns á familia Domenecq. Cando goberna en 
Madrid o PP de Galicia é sumiso. Cinco grandes adegas acaparan o 43% das subvencións de 
reestructuración do viño.Nos defendemos as pequenas e medianas explotacións, aos 
viticultores do Ribeiro, as pequenas e medianas adegas son as perxudicadas.  Para esta 
moción non se me ocurre outro calificativo que non sexa cinismo e ven promovido dende altas 
instancias. A xunta favorece a concentración dos terreos en poucas máns. Feijoo non escoita 
aos colleiteiros e pequenos adegueiros. Imos votar en contra, é un xogo de precampaña 
electoral. 
 
D José Ignacio Gómez Pérez ( PSOE).- Imos votar en contra ,non exactamente cos mesmos 
argumentos. É unha axuda de       90 millóns de euros, bastantes máis dos que aprobou a 
Xunta polo covid.    Pode ser que teña aspectos mellorables. Cero e a axuda de Feijoo e do 
Conselleiro de Medio Rural para o sector vitivinícola do Ribeiro.  
É unha moción oportunista electoralmente que mandou o PP para cuestionar a quen pon 
cartos a disposición. Se esta cuestionando que o goberno central pón a disposición moitos 
recursos públicos , as axudas da Xunta son menos en catro anos que as do goberno nun mes. 
 
Dª Mariluz Expósito Pérez (PP).- Dos noventa millóns de euros a Galicia lle corresponden 
300.000 euros. Os viticultores do Ribeiro non poden acceder ás axudas, non chegan a  3000 
m2 de superficie, non poden vender o viño a 40 céntimos cando lles costa máis. Que se 
promocione o consumo de viño das denominacións de orixe. 
 
 Sometida a votación a proposta obténse o     seguinte resultado, votos a prol PP (5) e 
BNG , votos en contra PSOE (4), RENC (3), fica rexeitada. 
 
 
ROGOS E PREGUNTAS 
 
D José Ignacio  Gómez Pérez ( PSOE).- Nos imos a ausentar por cuestións 
obvias, temos que facer a pegada de carteis. 
Alcalde.- Se poden facer os rogos e preguntas por escrito. 
 



Dª Maria Teresa Rodríguez Estévez ( BNG).- Pregunto polo proceso de 
contratación do  Parking municipal. 
Alcalde.- Quedou deserto, non houbo ningunha oferta. Se fará outro proceso. 
Dª María Teresa Rodríguez Estévez (BNG).- Que se vai a facer cos cartos que 
non se usan da piscina. 
Alcalde .- Unha modificación de crédito para adaptar os accesos do pavillón. 
Dª María Teresa Rodríguez Estévez (BNG).- Se o 28 de maio o concello ten algo 
previsto para o colectivo LGTBI. 
Alcalde.- Colocar unha bandeira, e facer un comunicado ou declaración 
institucional 
Dª Maria Teresa Rodríguez Estévez ( BNG).- O 12 de xuño non vai a haber 
cabinas, que se habiliten espazos para recoller as papeletas. 
 
Alcalde.- Se ten que garantir o voto secreto. 
D Brais Fidalgo Martínez (RENC).- Que se teñan en conta as nosas propostas, 
escritos e reclamacións. Que se convoque unha xuntanza cos veciños e veciñas 
que están a favor do mantemento do colexio da Alameda, representantes dos 
grupos e o equipo directivo do colexio. 
 
D Manuel Vázquez López (PSOE).- Agradecerlle ao concelleiro de obras que se 
recolocasen as losetas do asilo  Incidir na limpeza e   na recollida dos 
contenedores amarelos. 
D Miguel García Domínguez (PP).- Os contenedores amarelos se recollen unha 
vez a semana ,se tentará aumentar a frecuencia. 
Alcalde.- Agradecer a todos o seu traballo. 
E sendo as doce   horas  e non habendo máis asuntos que tratar o Sr Alcalde Presidente levanta 
a sesión do que como secretario extendo a presente acta. 

 


